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  ((ةةــــــــــــــــــــمقدممقدم))  

، وهى تلتزم قائية واﾟخدمات اﾟصحية ﾟلمواطカينتحرص وزارة اﾟصحة واﾟسﾞان على تقديم اﾟرعاية اﾟعاجية واﾟو   
 اأمراض اﾟمعدية أوااستقرار وفى حاات اﾟطوارئ ﾞاﾞﾟوارث اﾟطبيعية واカتشار بتقديم هذケ اﾟخدمات فى وقت 

اﾟمجتمع فى أカحاء أفراد ﾟى ﾞافة إو مستوى أشمل قد يصل أسواء ﾞان ذﾟك على مستوى カطاق محدود  ،وبئةاأ
 .اﾟمختلفة اﾟجمهورية

ة بين اﾟتجمعاو    وخاصة بين اﾟفئات  ،ت اﾟبشريةهカاك بعض اأمراض اﾟمعدية اﾟقادرة على ااカتقال بسه゚و
مراض ومカها تلك اأ ،ت اﾟتعليميةآاﾟمماثلة فى اﾟسمات مثل تلك اﾟتي تحدث فى اﾟمدارس وغيرها من اﾟمカش

أو مثل تلك اﾟتي تカتقل  ،ااカفلوカزا واﾞカﾟاف واﾟحصبة وغيرها :اﾟمعدية اﾟتي تカتقل من خال اﾟجهاز اﾟتカفسي مثل
ﾟتهاب ااصابة بفيروس فى حدوث اカﾟزات اﾟمعوية واﾟتسممات اﾟغذائية واإ وتتسببواﾟشراب  من خال اﾟطعام

 اأمراض مثل اﾟتهاب ملتحمة اﾟعين واﾟجديري اﾟمائي وغيرها منأمراض أخرى أو  ،اﾞﾟبدي من اカﾟوع ) أ (
 .اﾟمعدية

ن أカه ﾞان ﾟزامًا إف مع احتماﾟية تﾞرار اﾟعدوى،مراض يتازم حدوثه مع فترات اﾟدراسة ن بعض تلك اأوカظرا أ 
اﾟمختلفة، باإضافة إﾟى  ت اﾟتعليميةآمراض واﾟحد مカها على مستوى اﾟمカشخطة ﾟمﾞافحة تلك اأ إعداديتم 

ان  إعداد شروط ومعايير صحية ﾟلبيئة اﾟتى يجب توافرها باﾟمカشآت اﾟتعليمية، وذﾟك حرصا على استﾞمال أ゙ر
 من أهمية فى اﾟوقاية من اأمراض اﾟمعدية اﾟمختلفة. اإصحاح اﾟبيئى داخل اﾟمカشآت اﾟتعليمية ﾟما ﾟه 

ذﾟك وضع مراض اﾟمعدية على مستوى اﾟمカشآت اﾟتعليميةﾟمﾞافحة اأفقد تم وضع خطة ، ذﾟك وبカاء علي   ، ゙و
معايير ﾟلشروط اﾟصحية اﾟواجب توافرها فى هذケ اﾟمカشآت، وتقوم اﾟجهات اﾟمعカية بهذا اﾟشأن من داخل اﾟوزارة 

، تمカﾞها من اﾟتصورات اﾟتカفيذية ﾟرفع درجة مع ااﾟتزام باﾟخطة اﾟعامةوضع خطط مماثلة وخارجها فى 
 ﾟتカفيذ هذケ اﾟخطة. ةاﾟمتدرج وااستفادة اﾟقصوى من اﾟموارد اﾟمتاح ااستعداد

 
 :أهداف اﾝخطة

 اهمراض اﾟمعدية ﾟمカع حدوث: عن طريق ااﾞتشاف اﾟمبﾞر ﾟحاات اأاﾟمعديةمراض مカع اカتشار اأ .≓
 .اﾟازمة فى هذا اﾟشأن مصالضافة إﾟى توفير ﾞافة اأدوية واﾟطعوم واأباإ

 .تمع اﾟمحيط واﾟعﾞسﾟى اﾟمجاﾟمعدية من カطاق اﾟمカشأة اﾟتعليمية إمراض اﾟحد من تسرب اأ .≫

 .اﾟخاصة باカتشار اأمراض اﾟمعدية مﾞاカيات اﾟبشرية واﾟمادية ﾟمواجهة اﾟطوارئتوفير اإعداد و إ .≪

 ﾟتزام باﾟشروط اﾟصحية داخل اﾟمカشآت اﾟتعليمية.اا .√
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  مرض ااﾝتهاب اﾝسحائىمرض ااﾝتهاب اﾝسحائى

 カﾟلمخ واﾟ مغطيةﾟتهاب اأغشية اﾟسحائى هو اﾟتهاب اﾟخاعىااカﾟسائل اﾟى ويشمل ا  . وقد يمتدخاع اﾟش゙و
 إصابةﾟى اﾟمادة اﾟسカجابية ) اﾟمخ ( محدثا ما يسمى اإﾟتهاب اﾟسحائى اﾟمخى اﾟحاد ويﾞون بسبب اإ ﾟتهاباا

 طفيليات (. –فطريات  -فيروسات  –بﾞتيريا مختلفة )  ميﾞروباتبعدة 

 اإﾝتهاب اﾝسحائى اﾝبﾜتيرى اﾝحاد:
خطر اأمراض فى اﾟعاﾟم و خاصة فى اﾟباد اﾟحارة ارتفاع أﾟتهاب اﾟسحائى اﾟبﾞتيرى من يعتبر مرض اا

خطورة اﾟمضاعفات اﾟعصبية اカﾟاتجة عカه اﾟتى تؤد ﾟى اﾟعجز أو اإعاقة مثل اﾟصمم إى معدل اﾟوفيات ゚و
 .واﾟتخلف اﾟعقلى

 :سببات ااﾝتهاب اﾝسحائى اﾝبﾜتيرىم
  S. pneumonia, H. influenza, N. meningitidis and TB اأﾜثر أهمية: -
 E.coli, Salmonella, Klebsiella and S.aureus اأقل أهمية: -
 H. influenzaات هو سカو  5اﾟسبب اﾟرئيسي ﾟلمرض عカد اأطفال أقل من  -
 N. meningitidisاﾟسبب اﾟوحيد ﾟحدوث تفشيات وبائية هو  -    
 55تيرى س%من حاات ااﾞبﾟسحائى اﾟتهاب اﾟسحائيةﾟيسيريا اカﾟمط ببها: جراثيم اカ تيريةﾞبﾟزا اカفلوカاإ ،

ى(. ゙و  ب )اﾟمستدمية اカﾟ゚زية(، و اﾟسبحيات اﾟرئوية)اカﾟيم゙و
 5  %カحاات سببها أﾟقوديةواع أخرى مثلمن اカعﾟورات اﾞمﾟمعوية : اﾟروبات اﾞميﾟى(، ا ゙و ، )اﾟستافيل゙و

ى( اﾟمﾞورات اﾟعقدية ゙و  ؛ اﾟليستيريا......وغيرها.)اﾟستربت゙و
 أヱواعه:

اカﾟيسيريا اﾟسحائية، وهو اﾟميﾞروب اﾟوحيد اﾟقادر على احداث  -عن طريق: ااﾝتهاب اﾝسحائى اﾝوبائى -أ
 تفشيات وبائية.

–اﾟسبحيات اﾟرئوية  –)カمط ب(  اإカفلوカزا اﾟبﾞتيرية -:عن طريق اﾝسحائى اﾝغير اﾝوبائى ااﾝتهاب -ب
 اﾟمﾞورات اﾟعカقودية .........و غيرها.

 
 يام.أ 5-3ما تﾞون  غاﾟبا و يام أ 01-2  فترة اﾝحضاヱة :

 

 تعريف اﾝحاﾝة:
 مشتبهةﾝة اﾝحاﾝثر من اﾞثر من:°33: حمي مفاجئة أﾞم مع وجود واحد أو أ 
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     تصلب باﾟرقبة. -   
 بروز اﾟيافوخ في اأطفال أقل من سカتين. -  
  :محتملةﾝة اﾝحاﾝخاعي)خايا <اカﾟسائل اﾟر اﾞة مشتبهة مصحوبة بتعﾟ³/ملم31حا 

وز>  011واﾟبروتين <    / ديسيلتر( مع واحد أو أﾞثر من اカﾟتائج اﾟتاﾟية: 55/ ديسيلتر واﾟجل゙و
 صبغة اﾝجرام:-1

 : ﾝMeningococciتهاب اﾝسحايامﾜورات ا      

  جرامﾟبة اﾟورات مزدوجة ساﾞوجود مdiplococci. 

 .وجود وباء 

 :Pneumococciاﾝمﾜورات اﾝرئوية            
 .لجرامﾟ ورات موجبةﾞوجود م 

 :type B Haemophilus influenzaeمستديمة اأヱفلوヱزا:      

 .لجرامﾟ بةﾟال ساﾞوجود عصيات متعددة اأش 
 

 عففففففففففففففففففففففففففففن اأجسففففففففففففففففففففففففففففام اﾟمضففففففففففففففففففففففففففففادة فففففففففففففففففففففففففففففي اﾟسففففففففففففففففففففففففففففائل اカﾟخففففففففففففففففففففففففففففاعي بواسففففففففففففففففففففففففففففطة اﾞﾟشففففففففففففففففففففففففففففف -2
(Latex Antigen detection). 

 

 :دةﾜمؤﾝة اﾝحاﾝمعملية: اﾟفحوص اﾟدة با  حاﾟة م゙ؤ
 .خاعيカﾟسائل اﾟزرع ا 
 ( يميريز  (.PCRاختبار تفاعل سلسلة ب゚و

 طرق اヱتقال اﾝعدوي:
ذاذ أو استعمال اﾟشخص اﾟسليم عن طريق اﾟر تカتقل اﾟعدوي من اﾟشخص اﾟمريض أو اﾟحامل ﾟلمرض إﾟي 

 اﾟمريض خصوصا في اأماﾞن اﾟمزدحمة ورديئة اﾟتهوية.اأدوات اﾟخاصة ب

 :اأعراض
  >لحرارةﾟ دى  –صداع شديد – 3385ارتفاع مفاجئىﾟ يافوخﾟظهر وبروز اﾟرقبة واﾟتصلب عضات ا

 اﾟرضع.
  اكカسحأعراض أهﾟيسيريا اカﾟبا( دمﾟفى خرى خاصة بتسمم ا )حاات: طفح حبرى 21-01ائيةﾟمن ا %

 فشل بعض أجهزة اﾟجسم. –هذيان وغيبوبة  –هبوط ضغط اﾟدم  –جلدى أوبقع وردية
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  وفاةﾟسبة اカلحااتﾟ ى 5راوح بين تتﾟعاج01% إﾟمع ا % . 

  جراثيمﾟتيجة اإصابة باカ مصاحبةﾟوية( اأعرض اカرئوى  :مثل)عدوى ثاﾟتهاب اﾟمفاص –اإﾟتهاب اﾟل ا
 اإﾟتهاب اﾟخلوى......... -اﾟتهاب اﾟتامور -

 طرق اﾝحد من اヱتشار اﾝمرض:

 من ااﾝتهاب اﾝسحائى اﾝبﾜتيرى: اﾝوقاية اﾝعامة -أواا 
  عدوى وﾟلمرضىاإقضرورة اإبتعاد عن مصدر اﾟ مباشرةﾟطة اﾟمخاﾟال من ا. 
  زائد فىﾟع اازدحام اカمختلفة.مﾟتعليمية اﾟشآت اカمﾟا 
 ﾟدراسة تهوية اﾟتعليمية و خصوصا داخل قاعات اﾟشآت اカمﾟجيدة داخل اﾟمرطب اﾟس اカﾞﾟواستعمال ا

 ثارة اﾟغبار اカﾟاقل ﾟلميﾞروب.مカعا إ

 فذカتي تﾟتطعيم اﾟامج اカتزام ببرﾟاإケ  تعليميةﾟمراحل اﾟي من ا وزارة اﾟصحة حيث يتم تطعيم اﾟسカة اأ゚و
 اﾟثカائي.حائى اﾟسثاカوي( باﾟطعم  -إعدادى  -بتدائيإ -)حضاカة

  ما سيأتيﾞ ة مريضةﾟحاﾟ تعرضﾟد اカريفامبسين عﾟوقائية من عقار اﾟجرعات اﾟفيما بعد.شرحه أخد ا 

 فرق اﾝوقائى باﾝمديريات و اإدارات:إجراءات وقائية خاصة باأطباء و  -ثاヱياا 

 :اﾝترصد اﾝفوري واﾝمستمر ﾝحاات ااﾝتهاب اﾝسحائي وهذا من خال .≓
 .ت اﾟمشتبهة في مستشفيات اﾟحمياتااعزل جميع اﾟح -

カموذج اﾟباغ اﾟفورى وカموذج اﾟتقصى اﾟوبائي  باغ اﾟمعتمدة من اﾟوزارة )اﾟتبليغ اﾟفوري بカماذج اإ -
قائية وカموذج اﾟباغ اカﾟهائى ( يوميا من مديريات اﾟشئون اﾟصحية باﾟمحافظات إﾟى غرفة اﾟطوارئ اﾟو 

 ﾟ ケ20523913 – 20522010لمرض على تليفوカات وفاﾞسات حاات ااشتبا باﾟوزارة وذﾟك ﾟجميع
- 20520191. 

تأﾞيد اﾟحاات معمليا ﾟمعرفة カوع اﾟميﾞروب اﾟمسبب ﾟلمرض ﾞما هو فى تعريف اﾟحاﾟة اﾟموضح  -
 سابقا.   

اتخاذ اإجراءات  ﾟلمرض وتحديد مカاطق اﾟخطورةاカات وتحليلها وعمل مカحカي وبائي عرض تلك اﾟبي -
 .ورآاﾟوقائية ف

( ﾟرفع اﾟمستوى يع اﾟعاملين باﾟحقل اﾟطبي )أطباء، مراقبين صحيين، تمريضاﾟتدريب اﾟمستمر ﾟجم -
 . اﾟمرض اﾟفカي ﾟمﾞافحة
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 عヱد اﾜتشاف حاﾝة مؤﾜدة: 

 .أيام01حاﾟة ومراقبتهم صحيا ﾟمدة حصر جميع اﾟمخاﾟطين اﾟمباشرين ﾟل -
  .مدة يومان وذﾟك ﾟلقضاء على حامل اﾟميﾞروب( ﾟن اﾟوقاية اﾞﾟيماوية )ريفامبيسينإعطاء اﾟمخاﾟطي -

 .ن ﾟمعرفة وسائل مカع اカتشار اﾟمرضعمل تثقيف صحي ﾟلمواطカي -

 .اﾟمفروشات أشعة اﾟشمس اﾟمباشرةاﾟتカبيه باﾟتهوية اﾟجيدة ﾟأماﾞن اﾟمغلقة وتعريض  -

ﾟطين ....( يتم تجريع اﾟمخامعسﾞر –حضاカة  -カد اﾞتشاف حاﾟة داخل تجمع مغلق )مدرسة ع -
 باﾟوقاية اﾞﾟيميائية )عقار اﾟريفامبسين(.

 اﾝجرعات اﾝموصى بها من اﾝريفامبيسين ﾝلوقاية هى:

 .ملجم مرتين يوميًا ﾟمدة يومين 911 اﾝباﾝغين: -

 .ملجم/ﾞجم ﾞﾟل جرعة مرتين يوميًا ﾟمدة يومين01 :اﾝرضع أﾜثر من شهرين -

 يًا ﾟمدة يومين.ملجم/ﾞجم ﾞﾟل جرعة مرتين يوم 5 اﾝرضع أقل من شهر : -

 اﾝتطعيم اﾝدوري ﾝلفئات اأﾜثر عرضة ﾝإصابة باﾝمرض: .≓

  .(Neisseria meningitidis)جد ﾟقاحان ضد اカﾟيسيريا مカカجتيدسيو  -

 لقاح اأولﾝريات متعددة  :اﾞائى عبارة عن سカثPolysaccharide  واعカأﾟ مضادةA  وC 
ﾟأطفال قبل سカتين من اﾟعمر وتعطى ملليلتر تحت اﾟجلد ويカصح بعدم اعطاءة  185يعطى 

 :من طاب اﾟمدارس جرعة من هذا اﾟلقاح ﾟلفئات اآتية

ى روضة. -  تاميذ اﾟسカة اأ゚و

ى اإ -  بتدائية.تاميذ اﾟسカة اأ゚و
ى اإ -  عدادية.تاميذ اﾟسカة اأ゚و

ى اﾟثاカوية.  -  تاميذ اﾟسカة اأ゚و

زى بشرط مضى عام على اﾟتجمعات مثل اﾟسجون ﾞما يعطى ﾟلمستهدفين فى  - واأمن اﾟم゙ر
 قل إن ﾞان سبق تطعيمهم.اأ

 ىヱثاﾝلقاح اﾝواع اカأﾟ رباعى مضاد :(A, C,Y, W135)   و يعطىﾟ اطقカلمﾟ لمسافرين
 اﾟموبوئة واﾟمسافرين ﾟتأدية اﾟحج أو اﾟعمرة.
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 :ヱشآت اﾝتعليميةإجراءات وقائية خاصة بأماﾜن اﾝتجمعات مثل اﾝم -ثاﾝثا

 تثقيف اﾟصحى.اﾟ 
  بيهカتﾟتعليمية )مدرسين/ محاضرين اﾟشأة اカمﾟعمل باﾟصحيات -إداريين -على فريق اﾟزائرات اﾟا- 

ﾟترصد أعراض اﾟمرض من  قاعات اﾟدراسةو  اﾟطابمشرفى اﾟتأمين اﾟصحى( بضرورة اﾟمرور على 
ﾟسرعة عزل و ذﾟك  ،إرتفاع درجات اﾟحرارة و خاصة إذا ما ﾞاカت مصحوبة بآام فى اﾟرقبة واﾟرأس

 اﾟطلبة اﾟمشتبه فى إصابتهم قبل إカتشار اﾟمرض.

 مﾟتعليميةعلى اﾟشأة اカ  سب وأمتابعةカعمل بضرورة اإﾟغياب وتوعية فريق اﾟفورى سباب اﾟعن باغ ا
 .أعراض ااﾟتهاب اﾟسحائىتعاカى من أى حاﾟة 

 

 :Epidemic thresholdsاﾝعتبات اﾝوبائية )مؤشر اﾝخطورة( 

وقف اカتشار أمراض اﾟتهاب ية مقياس هام عカد اتخاذ قرار بتカفيذ حملة ﾟلتلقيح اﾟجماعى ﾟاﾟمؤشرات اﾟوبائ
، وتستخرج اﾟمؤشرات بقسمة عدد اﾟحاات اﾟمرضية على عدد اﾟسﾞان خال فترة زمカية معيカة )فترة اﾟسحايا

 وقوع اﾟمرض( ويمﾞن اﾟتوقع اﾟمبﾞر ﾟلفاشييات عカدما:
بカفس اﾟفترة اﾟزمカية فى  ةأضعاف من حاات وقوع اﾟمرض مقار3カإﾟى  هカاك زيادة مقدارها ضعفين يﾞون -

 .اﾟسابقة 5-3اﾟسカوات اﾟف 
 .أسابيع 3اﾟحاات أسبوعا بعد أسبوع على مدى تتضاعف  -
 .سカوات 5حدوث カسبة متزايدة من اﾟحاات بين اأطفال أقل من  -
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  مرض اﾝحصبةمرض اﾝحصبة
  
 سعالفي اأカف واﾟتهاب باﾟملتحمة و  رشحاﾟحمى واﾟطفح اﾟجلدي مع عدى من أعراضه اﾟحصبة مرض فيروسي م 

". ويظهر اﾟطفح ﾞKoplik’s spotsما يتميز بوجود بقع بيضاء على اﾟغشاء اﾟمخاطي ﾟلفم واﾟحلق تعرف ب"
 .اﾟجلدي عادة فى اﾟيوم اﾟرابع مع اカخفاض درجة اﾟحرارة 

 
  .RNA-paramyxovirus, genus morbilli virusفيروس اﾟحصبة  :اﾝمرض مسبب 

 يوما من اﾟتعرض ﾟلمرض. 05أيام إﾟى  0أيام وتتراوح من  01عادة   فترة اﾝحضاヱة:

 .أيام بعد ظهور اﾟطفح 5أيام قبل ظهور اﾟطفح إﾟى  5من  فترة اﾝعدوى:

 في فترة حضاカة اﾟمرض.اإカسان اﾟمريض أو :  مصدر اﾝعدوى

 يق اﾟرذاذ واﾟمخاﾟطة اﾟمباشرة من شخص إﾟى شخص.عن طر  طرق ヱقل اﾝعدوى:

 اأعراض:
                     3385ف ارتفاع درجة اﾟحرارة أﾞبر من 

 سعالف رشح و 
 ف احمرار باﾟعين واﾟتهاب باﾟملتحمة                         

 عام اجهادف  

واﾟوجه ثم بقية اﾟجسم ويختفي  ( ويبدأ خلف اأذカين (Maculopapular rashاﾟطفح اﾟجلدي: طفح بقعىف 
 .خال أسبوع

 :اﾝترصد ﾝلمرض

  صحية عن أى حمى + طفح جلدىﾟجهات اﾟيجب إباغ ا(rash  Maculopapular). 

 .مشتبهةﾟحاات اﾟحلق من جميع اﾟة دم ومسحة من اカيتم سحب عي 
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 : جراءات اﾝوقائيةاإ

 مزدحمةﾟن اﾞحاات واابتعاد عن اأماﾟطة اﾟب مخاカتهوية. تجﾟسيئة ا 

  مدة ا تقل عنﾟ لمصابﾟ أيام وحتى زوال اأعراض. 5يراعى إعطاء أجازة 

 .مرضﾟترصد اﾟ تعليمية ومراقبتهمﾟشآت اカمﾟزل وفى اカمﾟطين فى اﾟمخاﾟيراعى متابعة ا 

 .هカوقاية مﾟيفية ا  ضرورة رفع وعى اﾟمخاﾟطين عن اﾟمرض وطرق إカتقاﾟه ゙و

 :عاج اﾝمرض
  طبيب.يتم إعطاءﾟا ケما يراﾟ أعراض أو طبقاﾟ وعى طبقًاカ مريض عاجﾟا 

 .عمريةﾟلفئة اﾟ يتم إعطاء جرعات فيتامين ) أ ( طبقًا 
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  مرض اﾝحصبة اأﾝماヱيمرض اﾝحصبة اأﾝماヱي
 

رتفاع طفيف في درجة اﾟحرارة مع وجود طفح جلدي وتضخم اﾟغدد إيؤدي إﾟى  ىمرض فيروسي معد 
تهاب باﾟمفاصل واﾟعظام واﾟتهاب ﾞما قد يحدث اﾟ ،أو تحت اﾟرأس أو خلف اﾟعカقاﾟليمفاوية خلف اأذن 

% من اﾟحاات تحدث دون أي أعراض. وتتشابه أعراض اﾟحصبة 51إا أن أﾞثر من  ،ملتحمة باﾟعينب
ويعطي مرض اﾟحصبة  ،اأﾟماカية مع اأمراض اأخرى اﾟمصحوبة بارتفاع درجة اﾟحرارة واﾟطفح اﾟجلدي

 مカاعة دائمة ﾟلجسم حيث ا يصاب اﾟشخص مرة أخرى باﾟمرض.  اأﾟماカية

  :اﾝمرضمسبب 

 Togaviridaeواﾟذى يカتمى ﾟعائلة اﾟفيروسات  Rubella Virusهو فيروس اﾟحصبة اأﾟماカية 

 يوم. 23-3:  فترة اﾝحضاヱة

 : فترة اﾝعدوى

 1من أسبوع قبل حدوث اﾟطفح اﾟجلدي إﾟى أسبوعين بعد حدوثه

 .إカسانا :مصدر اﾝعدوى
 طرق ヱقل اﾝعدوى:

أو مخاﾟطة حاﾟة  اﾟطة مع اﾟمصاب باﾟحصبة اأﾟماカيةأو اﾟمخاﾟمカتقل عبر اﾟهواء عن طريق رذاذ اﾟتカفس  
(  ومن اأم اﾟحامل اﾟمصابة إﾟى  شهرًا من اﾟوادة 02خال  ) CRSمتازمة اﾟحصبة اأﾟماカي اﾟخلقية 

 اﾟجカين.
 

 اأعراض:
                       3385<   ف حمى

 1(Maculopapular rash)ف طفح جلدي 

 مفاوية ) خلف اأذن ف اﾟعカقية (.ف تضخم واﾟتهاب اﾟغدد اﾟلي

 1ف أﾟم واﾟتهاب باﾟمفاصل
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 :اﾝترصد ﾝلمرض
  صحية عن اى حمى + طفح جلدىﾟجهات اﾟيجب اباغ ا(rash  Maculopapular). 

 ة دم ومسحة مカمشتبهة.يتم سحب عيﾟحاات اﾟحلق من جميع اﾟن ا 
 

 : جراءات اﾝوقائيةاإ
 .تهويةﾟمزدحمة سيئة اﾟن اﾞحاات واإبتعاد عن اأماﾟطة اﾟب مخاカتج 

  قلカﾟدراسة، وسائل اﾟتعليمية مثل قاعات اﾟشآت اカمﾟتجمع واازدحام داخل اﾟن اﾞجيدة أماﾟتهوية اﾟا
 اﾟخاصة باﾟطاب وأماﾞن تカاول اﾟطعام. 

  مدة ا تقل عنﾟ لمصابﾟ أيام وحتى زوال اأعراض. 5يراعى إعطاء أجازة 

 .مرضﾟترصد اﾟ تعليمية ومراقبتهمﾟشآت اカمﾟزل وفى اカمﾟطين فى اﾟمخاﾟيراعى متابعة ا 

 .هカوقاية مﾟيفية ا  ضرورة رفع وعى اﾟمخاﾟطين عن اﾟمرض وطرق إカتقاﾟه ゙و

 :عاج اﾝمرض
 وعى طカ مريض عاجﾟأعراض.يتم إعطاء اﾟ بقًا 

 .عمريةﾟلفئة اﾟ يتم إعطاء جرعات فيتامين ) أ ( طبقًا 
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  اﾝتهاب اﾝغدة اﾜヱﾝافية )اﾜヱﾝاف(اﾝتهاب اﾝغدة اﾜヱﾝافية )اﾜヱﾝاف(

رتفاع فى إاسابيع من اﾟعدوى وتشمل  3-2خال  أعراضهاﾟتهاب اﾟغدة اﾞカﾟافية مرض فيروسى معدى تظهر  
و أذن ﾟم في اﾟغدد اﾟلعابية تحت اأأو  ام باﾟعضات، اإجهاد، فقدان اﾟشهية، تورمآدرجة اﾟحرارة، صداع، 

ﾟحدوث  يﾞون فصلى اﾟشتاء واﾟربيع هما فصا اﾟقمةو  ،اﾟغدة اﾞカﾟافية() اﾟفك على جاカب واحد من جاカبين اﾟوجة
 .اعة مدى اﾟحياةصابة يعطى اﾟمريض اﾟمカعدوى اﾞカﾟاف وفى حاﾟة اإ

 
 طرق اヱتقال اﾝعدوى:

  ىﾟة حواカحضاﾟيوماً  03 – 02فترة ا. 

 عدوى عادﾟتشر اカفمتﾟصادر من اﾟرذاذ اﾟف، ، اأة عن طريق اカأﾟك و اﾟحلق من شخص مصاب وذ
 ، اﾟعطس.عカد اﾟسعال

 د مامسة اأدوات أقد تحدث اإカملوثة برذاذ شخص مصاب.و اأصابة عﾟسطح ا 
 

 .د ﾟلمرض )يﾞون اﾟعاج ﾟأعراض(ا يوجد عاج محد اﾝعاج:

 اﾝتطعيم:

صابة باﾟتهاب اﾟغدة فضل طريقة ﾟلوقاية من اإأ، اﾟحصبة ااﾟماカى، اﾞカﾟاف( هو خذ طعم )اﾟحصبةيعد أ
اﾟطعم  نأطفال فى مصر من اﾟطعم اﾟواقى حيث عطاء اﾟطعم فى جرعتين بصفة روتيカية ﾟأإويتم  اﾞカﾟافية.

 ،تين% ممن تلقوا اﾟتطعيم فى صورة جرعﾞ51ثر من أ( فى يعطى مカاعة طويلة اامد )تصل إﾟى مدى اﾟحياة
ى عカد عمر عام واﾟثاカية عカد عمر عام وカصف.اأ  ゚و
 

 اإجراءات اﾝوقائية:
 :)أ( ااجراءات اﾝمتبعة عヱد ااشتباヮ فى اﾝحاﾝة

 عزل طبى( مدة إعطاء أجازةﾟ لمصابﾟ )ك اإأﾟون ذﾞوي ケجراء سبوعين بصفة فورية من تاريخ ااشتبا
 .من اﾟطبيب اﾟمختص من اﾟجهة اﾟمعカية

 :عاجﾝا 

  .اﾟراحة اﾟتامة -
- ﾟ نﾞلحرارة ومسﾟ مأخافضﾟ. 
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 –اﾟوحدة اﾟصحية  – ة على أن يقوم )اﾟتأمين اﾟصحىﾟى ما يراケ اﾟطبيب اﾟمعاﾟج طبقًا ﾟلحاﾟإضافة باإ -
 .........( بصرف اﾟعاج -أخرى  –اﾟمستشفى 

 .سبوعينأمتابعة اﾟمخاﾟطين ﾟمدة  -

 :جراءات وقائية عامةإ)ب( 
 حد من ااختاﾟضعيفة شخاص ذوى اطفال واأخاصة اأ خرينشخاص اآط مع اأاﾟاعة اカمﾟ

 .واﾟسيدات اﾟحوامل
  دراسةﾟتعليمية و خارجها ) قاعات اﾟشأة اカمﾟتجمع داخل اﾟن اﾞجيدة أماﾟتهوية اﾟابر  –اカع- 

.) .......... 

 فم واأﾟف تغطية اカسعالﾟعطس أو اﾟد اカديل عカبم. 
 صﾟماء واﾟيدين باﾟصابون بصفة مستمرة. ابون باستمرارغسل اﾟماء واﾟمع ضرورة توفير ا 
 ة استخدام أ  دوات اﾟشخص اﾟمصاب.عدم مشا゙ر
 ظيف اأカمصاب.تﾟشخص اﾟسطح باستمرار خاصة بعد استعمال ا 

 .صحىﾟتثقيف اﾟا 
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  ااヱفلوヱزاااヱفلوヱزا
カتقال إو اﾟعطس، ويمﾞن أجة اﾟسعال عن طريق اﾟرذاذ اﾟمتطاير カتي خريカتقل فيروس ااカفلوカزا من شخص آ 

سباب يدى واأدوات اﾟملوثة ويﾞثر معدل اإصابة فى اأطفال عن اﾟباﾟغين ﾟذا فإن أهم أاﾟفيروس من خال اأ
و اﾟطاب بصفة عامة فى سカوات اﾟدراسة  طفال فى اﾟسن اﾟمدرسىﾟفيروس فى اﾟمجتمع إصابة اأاカتشار ا

 .يميةاﾟمختلفة فى مختلف اﾟمカشآت اﾟتعل

يام. وقد يظهر اﾟمرض فى عدة صور ﾞحاات متفرقة أ 5-0تتراوح فترة حضاカة اﾟمرض من  فترة اﾝحضاヱة:
 أو على هيئة أوبئة محلية أو إقليمية أو جائحة.

 تشخيص اﾝمرض:

 و اﾝمضاعفات: ﾜليヱيﾜية واأعراضاﾝصورة اإ 

ﾟحلق، واﾟصداع، واآم باﾟعضات، وتستمر اﾟحمى، واﾟرعشة، واﾟسعال، واحتقان ا عراض اﾟشائعة فى:تتمثل اأ
 يام.أاﾟحمى عادة ﾟمدة ثاثة 

 وأﾞثر اﾟمضاعفات اﾟمتعلقة باﾟرئة شيوعا هي:

 فيروسىﾟرئوى اﾟتهاب اﾟاا. 

 وىカثاﾟتيرى اﾞبﾟرئوى اﾟتهاب اﾟاا. 

 اﾝتشخيص:

من اﾟحلق واﾟغسيل تجمع اﾟعيカات اﾟمカاسبة إجراء تحاﾟيل ااカفلوカزا من: اﾟبلعوم اأカفى ومسحة  -≓
ى من اﾟمرض.ربعة أيام اأカفى. ﾞما يجب أخذ اﾟعيカات خال اأاأ  ゚و

 ﾟى اﾟمعمل ﾟعمل مزرعة ﾟعزل مسبب ااカفلوカزا ومعرفة اカﾟوع.إرسال اﾟعيカات إعزل اﾟفيروس: يلزم  -≫

، % 01أﾞثر من اﾟتعرف على اﾟفيروس: تستخدم تحاﾟيل ﾟلتشخيص اﾟسريع تصل カسبة حساسيتها  -≪
 カفى عن غيرها.تزيد هذケ اカﾟسبة في اﾟعيカات اﾟمأخوذة من اﾟبلعوم اأ

 

يميريزاﾟتشخيص اﾟجزيئى: يمﾞن استخدام  -√ ( ﾟلﾞشف عن اﾟحمض PCR (اختبار تفاعل سلسلة ب゚و
اカﾟووى ﾟلفيروس. ويمﾞن استخدام اﾟعديد من اﾟتحاﾟيل اﾟتشخيصية ﾟاカفلوカزا ﾞماهو مبين فى اﾟجدول 

 اﾟتاﾟى:
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 خيص ااヱفلوヱزاتحاﾝيل تش

 وقت اﾝتشخيص اﾝعيヱات اﾝازمة ヱوع فيروس ااヱفلوヱزا اﾝتحليل

 ﾝ A،Bلفيروس مزرعة
اﾟبلعوم اأカفى، اﾟحلق، غسيل 

 أカفى وشعبى

 ايام 5-01

 A،B اﾝسريعة اﾝتحاﾝيل
اﾟبلعوم اأカفى، اﾟحلق، غسيل 

 أカفى وشعبى

 دقيقة 31<

 A، B ااﾝيزا
اﾟبلعوم اأカفى، اﾟحلق، غسيل 

カفى وشعبىأ 

 ساعة 2

PCR A ، B 
اﾟبلعوم اأカفى، اﾟحلق، غسيل 

 أカفى وشعبى

 ساعة 02<

 

  :اﾝوقاية من هذا اﾝمرض

 .باﾟماء واﾟصابون باستمرار غسيل اأيدى -

ﾟتخلص وا مカاديلستخدام ء اﾟسعال أو اﾟعطس )من اأفضل اثカاカف أﾞد من تغطية اﾟفم واأاﾟتأ -
  .(مカها بعد ااستعمال مباشرة

 .カف واﾟعينإبعاد اﾟيدين عن اﾟفم واأ -

 .سطح واأرضيات باﾟمطهراتاﾟحرص على اﾟتカظيف اﾟمستمر ﾟأ -

 يت عカد اﾟشعور بأعراض ااカفلوカزا.اﾟتزام اﾟب -

 .ماﾞن اﾟمزدحمةتجカب اأ -
 

 
 :اﾝتطعيم ﾝلوقاية من هذا اﾝمرض

ع مراعاة استمرارية اﾟتطعيم اﾟموسمى و ذﾟك فى موسم ااカفلوカزا م تطعيم اأカفلوカزا اﾟموسمية يقي من اﾟمرض  
 .ﾟلطبيعة اﾟمتغيرة ﾟلفيروس

 

 :اﾝعاج
يقلل من حدة اﾟمرض و  يوجد عاج متوفر باﾟمستشفيات باﾟمحافظات وهو عقار يستخدم ضد فيروس ااカفلوカزا

ى من بداية اﾟمرض وايجب 53ذا استخدم خال إوتزداد ﾞفاءته ، واﾟمضاعفات اカﾟاتجة ه  ساعة اا゚و ا إتカا゚و
 .باستشارة اﾟطبيب اﾟمختص
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 جراءات اﾝوقائية:اإ
  مدة ا تقل عنﾟ لمصابﾟ أيام وحتى زوال اأعراض. 5يراعى إعطاء أجازة 

 .مرضﾟترصد اﾟ تعليمية ومراقبتهمﾟشآت اカمﾟزل وفى اカمﾟطين فى اﾟمخاﾟيراعى متابعة ا 

 يف  ية اﾟوقاية مカه.ضرورة رفع وعى اﾟمخاﾟطين عن اﾟمرض وطرق إカتقاﾟه ゙و
 :جرعات عقار اﾝتاميفلو

 

 ماحظات اﾝجرعة اﾝمريض

 اﾞﾟبار واأطفال أﾞثر من عمر
 عام 02

ة واحدة ﾞل  ساعة 02مللي جرام ﾞل  05  ساعة ﾞ02بس゚و

 

 عام حسب اﾝوزن: 11اأطفال أقل من 

 ماحظات اﾝجرعة اﾝمريض

أطفال أﾞثر من عمر عام وأقل 
من  أﾜثرعام واﾟوزن  02من عمر 

 ﾜجم 04

  ساعة 02مللي جرام ﾞل  05

أطفال أﾞثر من عمر عام وأقل 
 10من عام واﾟوزن  02من عمر 

 ﾜجم 04إﾝى 

 ساعة 02مللي جرام ﾞل  91

 مللي تساوى ملعقة ﾞاملة  5
) تملئ إﾟى اﾟخط اأول اﾟعلوى 

 من اﾟملعقة اﾟموجودة باﾟعبوة (

أطفال أﾞثر من عمر عام وأقل 
 11من وزن عام واﾟ 02من عمر 

 ﾜجم 12إﾝى 

 ساعة 02مللي جرام ﾞل  55

تملئ إﾟى اﾟخط اأوسط من 
 اﾟملعقة اﾟموجودة باﾟعبوة 

أطفال أﾞثر من عمر عام وأقل 
من عام واﾟوزن أقل  02من عمر

 ﾜجم 11

 ساعة 02مللي جرام ﾞل  31

تملئ إﾟى اﾟخط اﾟسفلى من 
 اﾟملعقة اﾟموجودة باﾟعبوة

 ﾞثر اأطفال أقل من عمر عام وأ
 شهور 3من عمر 

 02مللي جرام ﾞﾟل ﾞجم ﾞل  3
 ساعة

 

 شهور  3اأطفال أقل من عمر 
 وأﾞثر من عمر شهر 

مللي جرام ﾞﾟل ﾞجم ﾞل  285
 ساعة 02

 

 اأطفال أقل من عمر شهر
مللي جرام  ﾞﾟل ﾞجم مرتين 2

 يومياً 
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 ماحظات :
  يز  .مللي 0للي جرام من اﾟمادة اﾟفعاﾟة ﾞﾟل م 02تحتوى عبوة اﾟتاميفلو اﾟشراب بعد تحضيرケ على ت゙ر

 ن إعطاءﾞحوامل يمﾟلسيدات اﾟ تاميفلوﾟعقار ا. 
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  اﾝجديرى اﾝمائىاﾝجديرى اﾝمائى

طفال بشﾞل وهو مرض شديد اﾟعدوى يصيب اأيعتبر مرض جديرى اﾟمائى أحد اأمراض اﾟفيروسية اﾟشائعة،  
شتاء واﾟربيع وفى اﾟعادة تشفى معظم تحدث اﾟعدوى غاﾟبًا خال فصلى اﾟ ، ون يصيب اﾞﾟبارأعام カﾞﾟه يمﾞن 

 .ﾟحاات تماماً ا
 (  Varicella Zoster: فيروس )  مسبب اﾝمرض

 اسابيع. 3-2: تتراوح من  فترة اﾝحضاヱة

 .ايام ( 01 – 3خر قشرة ﾟلحبيبات ) من آ: تبدأ من يومين قبل ظهور اﾟطفح حتى سقوط  فترة اﾝعدوى

 .ﾟفيروسو حامل اأカسان اﾟمريض : اإ مصدر اﾝعدوى

 :  طرق ヱقل اﾝعدوى

カف من شخص مصاب وذﾟك عن طريق اﾟسعال واﾟعطس وقد تحدث تカتقل اﾟعدوى عن طريق اﾟرذاذ من اﾟفم واأ
  .صابة عカد مامسة حويصات وبثور اﾟمرضاإ

 :عراضاأ

 مفاصلﾟظهر واﾟم فى اﾟحرارة مصحوب بأﾟارتفاع بسيط فى درجة ا. 

  ى يبدأ ظهورﾟتاﾟيوم اﾟل وفى اﾞ ل بثور وحأطفح جلدى فىﾞجسم على شﾟة جزاء اﾞويصات مع وجود ح
 جلدية شديدة.

  مصابﾟبطنأخرى مثل أعراض أتظهر على اﾟم باﾟ، حلقأﾟم باﾟ، تعب واإأ ،صداعﾟشعور باﾟرهاق و ا
 .اﾟعام

 :ااجراءات اﾝوقائية

 جيدة أﾟتهوية اﾟن اﾞدراماﾟقاعات ا( تعليميةﾟشأة اカمﾟتجمع داخل اﾟطعام  –سة اﾟاول اカن تﾞأو  -أما )..
 خارج اﾟمカشأة اﾟتعليمية.

 فم واأﾟسعالتغطية اﾟعطس او اﾟد اカف عカ.  

 صابون باستمرارﾟماء واﾟيدين باﾟغسل ا. 
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  ة فى استخدام  .دوات اﾟشخص اﾟمصابأعدم اﾟمشا゙ر

 د ظهور اأカزل عカمﾟتزام باﾟزلااカمﾟمحيطين باﾟة اابتعاد عن ا قدر اﾟمستطاع واﾟحد من  عراض ومحا゚و
 .اآخرينااختاط مع 

  مصابرعايةﾟصح ب اカن استعمال بعض  فى أجواء جيدة، خذ حمامات ماء دافىء باستمرارأويﾞما يمﾞ
بعد مراجعة اﾟطبيب دوية اﾟمهدئة ﾟلهرش واﾟحﾞة اﾟمرطبات على اﾟجلد ﾟمカع اﾟهرش وبعض اأ

 اﾟمختص.

 إجراءات أخرى:
  مدة ا تقل عن يراعى إعطاء أجازةﾟ لمصابﾟ5 .أيام وحتى زوال اأعراض 

 .مرضﾟترصد اﾟ تعليمية ومراقبتهمﾟشآت اカمﾟزل وفى اカمﾟطين فى اﾟمخاﾟيراعى متابعة ا 

 .هカوقاية مﾟيفية ا  ضرورة رفع وعى اﾟمخاﾟطين عن اﾟمرض وطرق إカتقاﾟه ゙و
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  اﾝتسمم اﾝغذائى اﾝحاداﾝتسمم اﾝغذائى اﾝحاد

ظرًا ﾟلتカوع اﾟواسع فى اﾟعوامل اﾟمسببة ﾟلمرض واﾟتى تشمل اﾟجراثيم اﾟتسمم اﾟغذائي اﾟحاد معقدة カ أسباب إن 
اﾞﾟيماويات. واأسباب اأﾞثر شيوعًا ﾟلتسمم اﾟغذائي اﾟحاد ترتبط باﾟسموم و  واﾟفطريات واﾟطفيليات واﾟفيروسات

عل أهم اﾟمسببات اﾟبﾞتيرية ﾟلمرض اﾟتى تカطلق カتيجة ﾟتﾞاث ه. ゚و  هىر اﾟجراثيم فى اﾟطعام قبل تカا゚و
(Clostridium perfrengens  وStaphylococcus aureus  وBacillus cereus) ما تشملﾞ ،

بات اﾟعضوية أو اﾟسموم اﾟت  ى تカتجها.اأسباب اأخرى ﾟلمرض تلوث اأطعمة باﾟمعادن اﾟثقيلة أو اﾟم゙ر

ة باﾟغذاء عカد حدوث مرض تﾞتشف  و  غذاء ملوث يعقب تカاول قصيرة، و  فترة حضاカةعقب اأمراض اﾟمカق゚و
 ويعتبر ااستقصاء اﾟفورى واﾟشامل عامًا أساسيًا ﾟتأﾞيد اﾟتشخيص واتخاذ اإجراءات اﾟوقائية.

  :اﾝتسمم اﾝغذائى اﾝحاد

 ) بعد تヱاول اﾝطعام (: اشتباヮ حاﾝة تسمم

، تشカجات، قئ، ) غثيان شديدساعة ( مع حدوث اأعراض اآتية:  ﾟ39ى إدقيقة  31بداية مفاجئة ﾟلمرض ) 
مدة اﾟمرض ﾟفرد واحد ﾟم يشترك (. و إزدواجية رؤية –صعوبة بلع )أعراض عصبية  أو سهالإقد يحدث  ،عياءإ

 (.ساعة 53-25)معه أحد في اﾟطعام 
 ) بعد تヱاول اﾝطعام (: اشتباヮ تفشي حاات تسمم

، تشカجات ، قئ،: ) غثيان شديدساعة ( مع حدوث اأعراض اآتية 39دقيقة اﾟى  31بداية مفاجئة ﾟلمرض ) 
مدة اﾟمرض ﾟمجموعة من (. و إزدواجية رؤية –صعوبة بلع )أعراض عصبية  أو سهالإقد يحدث  ،إعياء

وا في カفس مصدر اﾟطعام  ساعة(. 53-25) اأفراد اشت゙ر
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 :جدول أهم مسببات اﾝتسمم

 اأعراض فترة اﾝحضاヱة اﾝمسبب

 اﾟمﾞورات اﾟعカقودية اﾟذهبية
 ساعات  9 –دقيقة  31من 

 ساعات 5ساعة إﾟى  2متوسط من

غثيان شديد، قيء، تشカجات، إعياء، 
قد يحدث إسهال، اカخفاض في درجة 

 اﾟحرارة

 ساعة 53 -ساعات  9من  اﾟساﾟموカيا
آام باﾟبطن مع إسهال وقيئ متﾞرر 

 وارتفاع في درجة اﾟحرارة

وカية اカﾟموذجية  إسهال مائي مع أﾟم باﾟبطن أيام 5 –من يوم  اﾟمجموعة اﾟق゚و

 قيئ مفاجئ -غثيان  مباشرة بعد اﾟتカاول م اﾟغذائي اﾞﾟيماوياﾟتسم

يزم  ساعة 39 –ساعة  02من  اﾟبتي゚و

تسمم عصبي مع أعراض خفيفة في 
اﾟجهاز اﾟهضمي وغثيان وقيء 

سهال مستمر  وا 

 

  :جراءات اﾝوقائيةاإ

رساﾟها فورا إﾟى اﾟمعاملجمع عيカات اﾟبراز واﾟقئ وبقايا اﾟطعام إ -  . ن وجد وا 

 .دم تカاول اﾟطعام اﾟمشتبه به واﾟتカبيه على جميع اﾟطاب بذﾟكع -

اﾟتامة متابعة اﾟشهادات اﾟصحية ﾟلعاملين في مجال اأغذية وعمل اﾟتثقيف اﾟصحي ﾟهم عن اカﾟظافة  -
 .أثカاء تداول اﾟغذاء، واﾟحفاظ على درجة حرارة مカاسبة ﾟلمطابخ واカﾟظافة اﾟشخصية

ي اأغذية م وأخذمカاظرة مﾞان تقديم اﾟطعا -  .مسحات من متدا゚و

 .شفى وعمل اﾟتقصي اﾟوبائي ﾟلحااتمカاظرة اﾟحاات باﾟمست -

 .عدوى باﾟجلد أو اأカف أو اﾟعيカينمカع اﾟعمل في مجال اﾟغذاء ﾟمن يحمل  -
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 إحتياطات يجب اتخاذها عヱد سحب اﾝعيヱات:
حث عن مسببات اﾟتسمم اﾟغذائي يجب عカد سحب عيカات اﾟتسمم اﾟغذائي اﾟمرسلة إﾟى معامل وزارة اﾟصحة ﾟلب

 اﾟوبائي مراعاة اإجراءات اآتية:واﾟمسحات اﾟتي يتم إرساﾟها في حاات اﾟتقصي 

  تسممﾟات اカخاص بإرسال عيﾟشور اカمﾟاسبة يتم مراجعة اカها في أوعية مﾟقيئ يجب إرساﾟات اカعي
 اﾟغذائي وبﾞمية ﾞافية ﾟلفحص.

 カمعامل بﾟى اﾟمرسلة إﾟات اカعيﾟتي قامت  0موذج صحة/إرفاق اﾟصحية اﾟجهة اﾟمحرر بمعرفة اﾟا
 بإجراءات اﾟتقصي اﾟوبائي ﾟحاات اﾟتسمم اﾟغذائي.

  تيريﾞبﾟا ( فحصﾟمرسلة بغرض اﾟغذائي اﾟتسمم اﾟات اカمسحوبة  –يجب أن توضع عيﾟا ) سمومﾟا
 من بقايا اﾟطعام في أﾞياس باستيك カظيفة ومعقمة.

 غذﾟتسمم اﾟات اカد إرسال عيカحشرية عﾟمبيدات اﾟسامة أو اﾟمواد اﾟمشتبه في حدوثه من اﾟائي ا
مل مع وضع اﾟعيカة في وعاء カظيف ومعقم  25قيئ( يجب أا تقل ﾞميتها عن  –)غسيل معدة 

ية اﾟمستشفى(.  ومحﾞم اﾟغلق )مسئ゚و

  فسカ غلق وأن ترسل فيﾟمة اﾞعبوات محﾟون اﾞبراز يجب أن تﾟات مسحات اカة إرسال عيﾟفي حا
 سحب اﾟعيカة مع ﾞتابة カوع اﾟفحص اﾟمطلوب بخط واضح.يوم 

على أカه في جميع اأحوال اﾟسابقة يجب ختم اﾟعيカات باﾟشمع اأحمر بختم مفتش اأغذية وأن توضع اﾟعيカات 
 .عامل خال ساعتين من أخذ اﾟعيカاتداخل صカاديق اﾟتبريد اﾟمزودة بأﾟواح اﾟتبريد أو اﾟثلج مع إرساﾟها ﾟلم

 :   ية خاصةإجراءات وقائ

 :لحااتﾝ سبةヱﾝعمل اإ باﾟ لمستشفياتﾟ فورىﾟتوجه اﾟمرضى باﾟبيه على اカتﾟية وأخذ يجب ا سعافات اأ゚و
 عيカات من اﾟبراز و اﾟقىء وعدم تカاول اﾟطعام اﾟمشتبه به.

 :طينﾝلمخاﾝ سبةヱﾝمشتبه به باﾟطعام اﾟاول اカبيه بعدم تカتﾟا. 

 :لعاملين فى اأغذيةﾝ سبةヱﾝتامة يجب  باﾟظافة اカﾟامل واﾞﾟعاملين فى اأغذية عن اإصحاح اﾟتثقيف ا
ﾟلمطابخ، واﾟحفاظ على درجة حرارة مカاسبة، وتカظيف اأظافر، وخطورة اﾟعمل مع وجود عدوى باﾟجلد، أو 

    . اأカف أو اﾟعيカين
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 إجراءات اﾝتفشيات اﾝوبائية:

 لتحليل و إعﾟ معملﾟى اﾟها إﾟطعام إرساﾟات من اカطعام. أخذ عيﾟدام باقى ا 
 ترصد باإدارةﾟتراجع وحدة ا ﾟ مبلغةﾟحاات اﾟمحتمل و بسرعة اﾟتعرض اﾟان اﾞحساب عدد تحديد موعد وم

 اﾟسﾞان اﾟمعرضون ﾟلخطر.
 ل اأﾞاملة بﾞ حصول على قائمةﾟمقدمةاﾟومصادرة تلك اأطعمة وحفظها فى درجة حرارة طعمة ا 

 مئوية، من أجل اﾟتحليل اﾟمعملي.  5 
 ية منﾞيカليﾞات إカجمع عي ﾟحاات اﾟبرازاﾟبول واﾟك اﾟن(.  مشتبهة بما فى ذﾞقىء )إذا أمﾟوا 

  .محلى باحتمال حدوث فاشيةﾟمختبر اﾟبيه اカت 
 ﾟات من اカبياﾟطعام  طاببعد جمع اﾟتحديد اﾟ يتم عمل تحليل وبائى ケأطعمة محل ااشتباﾟ معرضونﾟا

 اﾟمسئول عن اﾟحاات. 
 カتحديد مقاييس اارتباط مع مقارﾟ ها ها وأخرى ﾟم يتم تカا゚و ة معدل حدوث اカﾟوبات بين مواد غذائية تم تカا゚و

 ﾞل مادة غذائية. 
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  ) أ () أ (ااﾝتهاب اﾜﾝبدى اﾝوبائى ااﾝتهاب اﾜﾝبدى اﾝوبائى 
. ويصيب ﾟطعام واﾟشراب اﾟملوثين باﾟفيروسويカتقل عن طريق ا ،هو اﾟتهاب فيروسى حاد يصيب اﾞﾟبد 

صابة خاصة فى اﾟمカاطق اﾟفقيرة カحاء اﾟعاﾟم ﾞل عام وتﾞثر اإأخص فى اﾟمرض حواﾟى عشرة مايين ش
ﾟظافة واカﾟظروف اﾟ ظرًاカ اميةカﾟح اإواカصحية. عادة ما تمﾟبيئة ا( وبائىﾟبدى اﾞﾟتهاب اﾟاعة  صابة باカم ) أ
 غذية.يسبب تفشيات وبائية أカه يカتقل عن طريق اأيمﾞن أن カه مدى اﾟحياة وأهميته ترجع إﾟى أ

 .يوم 23 – 05: من اﾝحضاヱة فترة
اﾟحضاカة وتستمر  خير من فترةقصاها خال اカﾟصف األغ اﾟقدرة على اﾟتسبب فى اﾟعدوى أ: تبفترة اﾝعدوى

  .ول من اﾟيرقانغاﾟبية اﾟحاات غير معدية بعد اأسبوع اأوتﾞون  أياما بعد ظهور اﾟيرقان،
 :اأعراض

ﾟلون يشبه اﾟشاى، ثم ير بلون اﾟبول يتغ، آام باﾟبطن، إسهال، حمى، شعور باآم باﾟجسم، غثيان، فقدان شهية
بسيط بدون  عراض وبعضهاين(. ويﾞون ﾞثير من اﾟحاات با أصفرار اﾟجلد وبياض اﾟعيبدأ ظهور اﾟيرقان )إ

 .يرقان وا سيما فى اأطفال، وتزداد شدة اﾟمرض مع تقدم اﾟعمر
 :طرق ヱقل اﾝعدوى

أ (، وتカتشر اﾟعدوى عادة من شخص  خاص اﾟمصابين باﾟتهاب اﾞﾟبد اﾟوبائى )شيتواجد اﾟفيروس فى براز اأ
 :إﾟى شخص عن طريق

 فﾟملوثين باﾟشراب اﾟطعام واﾟذباب أو اأاﾟتقل عن طريق اカذى يﾟشخص يروس اﾟملوثة ببراز اﾟيدى ا
 .اﾟمريض

 فضات اآدمية، أﾟشرب باﾟا ケطعام بماء ملوثتلوث مياﾟو غسل ا. 

 طﾟاول اカتى تأتﾟبعض اأطعمة اﾞ فيروسﾟملوث باﾟغير مطهى و اﾟخضار عام اﾟمحار واﾟيئة مثل اカ لﾞ
 واﾟفاﾞهة.

 ااجراءات اﾝوقائية :
 اﾟواحدة أفراد اﾟمカشأة اﾟتعليميةيجب إتباع اﾟوسائل اﾟوقائية اﾟبسيطة وذﾟك ﾟمカع اカتشار اﾟمرض وخصوصًا بين 

 :ﾞما يلى
 يدى جيدا باﾟماء واﾟصابون بعد ﾞل استعمال ﾟلمرحاض.اأ ية اカﾟظافة اﾟشخصية وذﾟك بغسلهمأ .≓

وعدم تカاول اﾟطعام واﾟشراب جيدًا قبل اأﾞل،  اذا احتوت اﾟوجبة على خضار وفاﾞهة يتم غسلها .≫
 اﾟمﾞشوف واﾟمعرض ﾟلذباب.

 .カظافة اﾟمراحيض واﾟحمامات .≪

 (.)ااهتمام بﾞلورة اﾟمياケات اﾟمياケ ويجب ااهتمام بカظافة خزاカ مصادر مياケ اﾟشرب، اماناﾟتأﾞد من  .√

ﾞثر عرضة شخاص اأويعطى غاﾟبًا ﾟأ ( أ) : يوجد تطعيم ضد اﾟفيروس اﾞﾟبدى باカﾟسبة ﾟلتحصين .∼
 .ابةصﾟإ
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  اﾝحمى اﾝتيفوديةاﾝحمى اﾝتيفودية

فود على مدار اﾟعام مع زيادة فى أعداد ويحدث اﾟتي ،حمى اﾟتيفود مرض بﾞتيري تسببه اﾟسلموカيا اﾟتيفية 
ص مريض أو حامل ﾟلمرض إﾟى カسان هو ) من شخال أشهر اﾟصيف، ومصدر اﾟعدوى فى اإاﾟحاات خ

 ص مريض و اﾟطعام بمواد برازية تحتوى على جراثيم من شخشخص سليم ( من خال تلوث اﾟماء أ
 .أو حامل ﾟلعدوى

 .يوم بعدها تبدأ اأعراض في اﾟظهور تدريجياً  05إﾟى  0من  فترة اﾝحضاヱة:

  اأعراض:

 قيءاﾟ اإسهال و. 

 طويلةﾟحمى اﾟا. 

 شهيﾟخمول عامة و فقدان ا. 

 معدﾟفي ا ケاأمعاءة و اآم شديد. 

 لمفاويةﾟغدد اﾟتورم ا. 

 رعشةﾟا. 

 دمويﾟلون اﾟى اﾟصدر تتحول إﾟبقع وردية على ا . 

  مرحلإوتأتي اأعراض تدريجياﾟمريض من اﾟم يتم عاج اﾟ ى ةن  . اأ゚و
 :اﾝتيفويد تعريف اﾝحاﾝة ﾝمرض

  :ﾞليカيﾞية اﾟتاﾟيةعراض اإى حاﾟة بها اأأحاﾝة مشتبهة: 

  مدة ثاثة  33حمى مستمرة تزيد عنﾟ يامأدرجة مئوية. 

 )بطن أو إسهال أو إمساكﾟم باﾟارتباك معوى )أ. 

  ين أوカلشهية، أمع اثﾟ قلب، فقدانﾟسبي فى ضربات اカ ثر من اأعراض اآتية: )سعال جاف، بطءﾞ
 شديد(. صداع



  Ministry of Health and Population                                                                وزارة الصحة والسكان        
   Central Directorate for Preventive  Affairs                                                             اادارة المركزية للشئون الوق ائية     

         Communicable Disease Control Department                                         امة لمكافحة اامراض المعديةاادارة الع  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
- ≪∵ - 

 اﾝتشخيص:

 اء اأوبئةカمرض أو أثﾟتي يتوطن فيها هذا اﾟاطق اカمﾟمرض باأعراض في اﾟن تشخيص اﾞيم. 

 ن ااعتماد عليه، أﾞن ا يمﾞ يجابية ة وا  カه يعطي カتائج سلبياختبار فيدال يساعد في اﾟتشخيص ゚و
 .وجود اﾟمرض يةﾟذا فهو فقط يعطي احتماﾟة. خاطئ

 لتشخيصﾟ قيام بأخذ  أفضل معيارﾟقيام بزرع حقل هو اﾟمريض واﾟة من اカتيريعيﾞروب بﾞميﾟعزل اﾟ 
سبوع سبوع اأول من اﾟمرض تؤخذ عيカة دم، وعيカة براز إذا ﾞان في اأذا ﾞان اأإاﾟمسبب ﾟلمرض، ف

カي، وعيカثاﾟثبول في اأ ةاﾟثاﾟسبوع ا. 

 カةأفضل عي カوجي هي عي و ﾞان اﾟمريض カها تカخاع اﾟعظام أ ةﾟلتأﾞيد اﾟبﾞتري゚و ظهر اﾟميﾞروب حتي ゚و
 .خذ اﾟمضادات اﾟحيويةأي

  :ااجراءات اﾝوقائية
ن ااهتمام ، فإأن طريقة اﾟعدوي هي عن طريق اﾟطعام اﾟملوث ببول أو براز اﾟمريض بما إجراءات عامة:

وتحضيرها  تباع اﾟعادات اﾟصحية وغسل اأيدي واﾟتأﾞد من カظافة اأطعمة وطهيها جيداا  باカﾟظافة اﾟشخصية و 
 .من أهم طرق اﾟوقاية ضد عدوي اﾟتيفويد

 اﾟحاات اﾟمشتبهة يجب إدخاﾟهم إﾟى مستشفيات اﾟحميات ﾟتأﾞيد اﾟتشخيص وبدء اﾟعاج، :باヱﾝسبة ﾝلحاات
ﾟى حامل مزمن ص اﾟمريض بعد شهر من بدء اﾟحمى ﾟلتأﾞد إذا ﾞان اﾟمريض قد تحول إوبعد اﾟشفاء يجب فح

 أم ا. ﾟلمرض

ﾝ سبةヱﾝطينباﾝتثلمخاﾟما يجب : اﾞ ،عامةﾟشخصية و اﾟظافة اカﾟيز على غسل اأيدى وا قيف اﾟصحى مع اﾟت゙ر
يفية ومﾞان طلب اﾟعاجبعاإجراء إرشاد ﾟلمخاﾟطين حول أ  .د اﾟمرض ゙و
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  اإسهال اﾝمدمم )اﾝدوسヱتاريا(اإسهال اﾝمدمم )اﾝدوسヱتاريا(

يتميز هذا اﾟمرض بحدوث ثاث و  ،معاء اﾟدقيقةاﾟجزء اﾟطرفى من اأمعاء اﾟغليظة و هو مرض حاد يصيب اأ 
  .ساعة ويﾞون هذا اﾟبراز ﾟين ومدمم 25سهال فى خال ال ﾞثر من اإأو أカوبات 

 اأسباب:

هي اآن أﾞثر اأسباب شيوعا  Bacillary dysentry : )اﾟدوسカتاريا اﾟعصوية(ااﾟتهابات اﾟبﾞتيرية-
 ﾟلدوسカتاريا، وأهم اﾟمسببات هى:

 شيجياﾟا (Shigella) . 

 ياカموﾟساﾟا (Salmonella) . 

 عطيفةﾟا (Campylobacter) . 

  غﾟية اカو  . (invasive E.coli) ازيةاﾟعصية اﾟق゚و

 ون  . (Yersinia enterocolitica) يرسيカيا اﾟق゚و

 اカﾟاتجة عن اإصابة بطفيل اأميبا dysentry  Amoebicت اﾟطفيلية: )اﾟدوسカتاريا اأميبية(ااﾟتهابا-

Entamoeba histolytica.  

 فترة اﾝحضاヱة: 

 أيام(. 0 – 2تﾞون فترة اﾟحضاカة من ) Bacillary dysentryاﾟدوسカتاريا اﾟعصوية 

أسابيع. و فى حاﾟة اﾟعدوى  5 – 3 تصل فترة اﾟحضاカة إﾟى dysentry  Amoebicاﾟدوسカتاريا اأميبية
 اﾟشديدة تﾞون فترة اﾟحضاカة أقصر.

 اﾝتشخيص:

 عن طريق اﾟتاريخ اﾟمرضى و اأعراض اإﾞليカيﾞية.-0

 اﾟفحص اﾟمعملى ﾟعيカة براز من اﾟمصاب ﾟمعرفة ما إذا ﾞاカت اﾟدوسカتاريا عصوية أم أميبية.-2
 : حاﾝة مشتبهة

 .ﾞثر فى اﾟيوم ويﾞون هذا اﾟبراز ﾟين مع دم مرئىأو أカوبات اسهال  3مريض يعاカى من حدوث 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
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 :ااجراءات اﾝوقائية

 إجراءات وقائية عامة:

 يدى جيدا باﾟماء واﾟصابون بعد ﾞل استعمال ﾟلمرحاض.ية اカﾟظافة اﾟشخصية وذﾟك بغسل اأهمأ .≓

 رض ﾟلذباب.وعدم تカاول اﾟطعام واﾟشراب اﾟمﾞشوف واﾟمعخضار واﾟفواﾞه جيدًا قبل اأﾞل، ل اﾟغس .≫

 .اﾟتخلص اﾟصحى من اﾟبراز وカظافة اﾟمراحيض واﾟحمامات .≪

 (.)ااهتمام بﾞلورة اﾟمياケويجب ااهتمام بカظافة خزاカات اﾟمياケ  اﾟتأﾞد من カظافة مصادر مياケ اﾟشرب، .√

 اتباع اﾟقواعد اﾟصحية أثカاء إعداد اﾟطعام و فى اﾟمطابخ واﾟمطاعم. .∼

مجال تداول اأطعمة واﾞﾟشف اﾟصحى اﾟدورى عليهم ﾟضمان سامة  اﾟتثقيف اﾟصحى ﾟلعاملين فى .∝
.ケذين يقومون بإعدادﾟغذاء اﾟا 

بعاد إيوصى ب، و تخاذ اﾟتدابير اﾟازمة ﾟجميع اﾟحاات اﾟتى تعاカى من دوسカتارياإيوصى ب :باヱﾝسبة ﾝلحاات
ﾟى إتمام  ن فيها اﾟمرض حاداً طعمة خال اﾟفترة اﾟتى يﾞو عمال اﾟمتعلقة بتداول اأاﾟمصابين باﾟمرض من اأ وا 

 اﾟشفاء.

طعمة ﾟحين عمال اﾟمتعلقة بتداول اأهم من اأإقصائيجب  باヱﾝسبة ﾝلمرضى اﾝمعروفين باصابتهم باﾝشيجلا
  .خلو مزرعة اﾟبراز من اﾟميﾞروب اﾟمسبب

 :باヱﾝسبة ﾝلمخاﾝطين

 يدينﾟصحى بضرورة غسل اﾟتثقيف اﾟعامة. اﾟصحية اﾟقواعد اﾟو إتباع ا  

 ذﾟطين اﾟلمخاﾟ ين يعملون فى مجال تداول ااغذية.ضرورة عمل مزرعة براز 
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  اﾝتهاب ملتحمة اﾝعيناﾝتهاب ملتحمة اﾝعين
 تعريف اﾝمرض:

حدى اﾟعيカين أو ﾞاهما وهو إاﾟتهاب اﾟملتحمة اﾟفيروسى هو اﾟتهاب فيروسى يصيب ملتحمة اﾟعين وقد يصيب 
 ات في اﾟعين.ﾟى أي مضاعفإمرض بسيط يشفي ذاتيًا خال أيام وا يؤدي 

 عراض:اأ
ﾟم ووخز أ -فرازات من اﾟعينإ -حﾞة اﾟعين  -حمر تغير فى ﾟون بياض اﾟعين من اﾟلون اﾟوردى إﾟى اﾟلون اأ

 تورم جفن اﾟعين.  -باﾟعين 

 فترة اﾝحضاヱة:

 يومًا. 02اﾟى  5من 

 فترة اﾝعدوى:
ى.أﾟعشرة يزيد احتمال اカتقال اﾟعدوى من اﾟشخص اﾟمصاب إﾟى اﾟشخص اﾟسليم خال ا  يام اأ゚و

 طرق اヱتقال اﾝعدوى:
 عن طريق ﾟمس إفرازات اﾟجهاز اﾟتカفسي اﾟعلوي. -

  .اﾟشخص اﾟمصاب ثم مامسة اﾟعينﾟمس عين  -

  باﾟفيروس. ةبمياケ ملوث غسل اﾟعين أو اﾟيد  -

  واﾟوسائد وأدوات اﾟتجميل(. استخدام اأغراض اﾟشخصية ﾟلشخص اﾟمصاب )اﾟمカاديل واﾟفوط -

 ﾝوقاية:طرق ا
 استشارة اﾟطبيب فور ظهور اأعراض. -

 أيام وذﾟك ﾟلحد من اカتشار اﾟعدوى. 3-2بقاء اﾟمريض باﾟمカزل ﾟمدة من  -

 باستمرار.  واﾟصابون ااهتمام باカﾟظافة اﾟشخصية وغسل اﾟيدين واﾟوجه باﾟماء -

  اإقال من تامس اﾟيدين مع اﾟعيカين. -

 ة.تجカب اﾟمصافحة مع اﾟحاات اﾟمصاب -
ة اآ - باﾟمカاشف واﾟفوط وقطرات اﾟعيون  عائلة اﾟطاﾟب اﾟمصابفراد من اﾟطاب و حتى أخرين عدم مشا゙ر

 واカﾟظارات واأدوات اﾟشخصية اأخرى. ومواد تجميل اﾟعيون
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  اﾝتطعيمات ﾝطاب اﾝسن اﾝمدرسياﾝتطعيمات ﾝطاب اﾝسن اﾝمدرسي
 

 :ACاﾝتطعيم بطعم ااﾝتهاب اﾝسحائي  -أوا

  ريات متعففد طعففمهففوﾞففائى عبففارة عففن سففカدة ثPolysaccharide  ففواعカأﾟ مضففادةA  وC  1،5يعطففى 
اﾟطعفم ﾟتاميفذ اﾟصفف  ويعطفى ﾟأطفال قبل سカتين من اﾟعمر إعطاءケملليلتر تحت اﾟجلد ويカصح بعدم 

عفففففدادى واﾟصفففففف اأول اﾟثفففففاカوي بطعفففففم ول اإاﾟصفففففف اأبتفففففدائي و اأول ﾟلحضفففففاカة واﾟصفففففف اأول اإ
 ااﾟتهاب اﾟسحائي.

 ون من بودرة مجففﾞخاص به.يتﾟمذيب اﾟتجميد ويحتاج اذابته باﾟة با 

  ه بعدカتخلص مﾟثر.  9يجب اﾞساعات من ااذابة على اا 

 + ى + 2يحفظ فى درجة حرارة منﾟشمس. 3اﾟدرجة مئوية بعيدًا عن ضوء ا 

  عبوة علىﾟجرعة  01تحتوى اﾟة. 185جرعات ومقدار اﾟداﾟعضلة اﾟمل تعطى فى ا 

 
 (: D.T اﾝثヱائي )ثاヱيا: اﾝتطعيم بطعم 

 وس حيفث يطعففمカتيتفاﾟففدفتيريا واﾟطفاب مففن مرضفي اﾟي اإبتففدائي  وهفو تطعفيم يقففي اカثفاﾟصففف اﾟتاميفذ ا
 .( D.T ئي بجرعة مカشطة من طعم اﾟثカائي )بتدااﾟصف اﾟرابع اإو 

  ه علىカواحدة مﾟعبوة اﾟجرعات. 01هو عبارة عن سائل معلق وتحتوى ا 

 ى + 2+ يحفظ فى درجة حرارة منﾟشمس. 3اﾟدرجة مئوية بعيدًا عن ضوء ا 

 .تطعيمﾟهاية جلسة اカ مفتوحة فىﾟطعم اﾟتخلص من زجاجات اﾟيجب ا 

  :جرعةﾟة.  185مقدار اﾟداﾟعضلة اﾟمل تعطى فى ا 

ﾝ سبةヱﾝمستخدمة:باﾝاديق اامان اヱجات وصヱلسر- 

 

  مقففاس يففتم( تلفففﾟجات ذاتيففة اカسففرﾟج 185اسففتخدام اカلحقففن وسففرﾟ )سففم( اذابففة طعففم  5ات مقففاس )سففم
 اﾟسحائى اﾟثカائى وصカاديق اامان ﾟلتخلص من اﾟسرカجات اﾟمستخدمة.

  طعفوم يتمﾟميفات اﾞﾟ تطعيميفة طبقفًاﾟلعمليفة اﾟ ازمفةﾟاديق اامفان اカحقفن وااذابفة وصفﾟجات اカصرف سفر
 اﾟمカصرفة.
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 -طريقة حفظ وتداول اﾝطعوم:

 طريقة حفظ اﾝطعوم:

  ففايففتم حفففظカثﾟففائىطعففم اカثﾟسففحائى اﾟففى + 2+فففى درجففة حففرارة  ئى وطعففم اﾟعلففى جميففع  درجففة مئويففة 3ا
 .اﾟتامين اﾟصحى( واثカاء جلسة اﾟتطعيم -وحدة صحية -ادارة -اﾟمستويات )مديرية

 .باردﾟهواء اﾟثاجة يتم مراعاة ترك مسافات بحيث تسمح بمرور اﾟطعوم باﾟد حفظ اカع 

 مسئول عن استاﾟشخص اﾟون اﾞافيا على طر يجب ان يﾞ طعوم مدربا تدريباﾟطعوم مفن  ةقيم اﾟاستام ا
 خال فحص اﾟطعوم قبل وضعها في اﾟثاجة واﾟتاﾞد من سامتها.

 طريقة حفظ اﾝمذيب:

 + فائى ففى درجفة حفرارةカثﾟسفحائى اﾟخفاص بطعفم اﾟمفذيب اﾟفى + 2يحفظ اﾟوحفدات  3اﾟدرجفة مئويفة ففى ا
 اﾟطرفية.

 ﾟمستويات اﾟن ان يحفظ فى اﾞغرفة.يمﾟلتخزين فى درجة حرارة اﾟ عليا 

  فريزر خوفًا من حدوث تشققات دقيقة فى اامبوات مما قفد يعرضفهاﾟمذيب فى اﾟع حفظ او تخزين اカيم
 ﾟخطر اﾟتلوث.

 + مذيب فى درجة حرارةﾟطعم يجب ان يحفظ اﾟحل اﾟ مذيبﾟى + 2قبل استعمال اﾟمدة  3اﾟ درجة مئوية
02 カطعم(.ساعة قبل ااذابة )اى اﾟفس درجة حرارة اカ ون فىﾞه يجب ان ي 

 استخدام اﾝطعم اثヱاء جلسة اﾝتطعيم:
  طعفمﾟطعفوم ويفتم اذابفة اﾟمفذيب مغلقفة ومحفوظفة داخفل حامفل اﾟطعفم واﾟيجب ان تظل جميفع زجاجفات ا

 وتجهيزケ عカد اﾟتطعيم.

 .وقتﾟفس اカ لفرقة فىﾟ ثر من زجاجة طعمﾞا يجوز اذابة ا 

 ياسﾞياس تبريد مجمدة يجب استبدال اﾞمذابة فورًا باﾟتبريد اﾟا. 

  شففففمسﾟففففى ضفففوء اﾟتبريفففد اﾟيفففاس اﾞطعففففم او اﾟطعففففم او حامفففل اﾟيجفففب اا يفففتم مطلقففففًا تعفففريض زجاجفففة ا
 اﾟمباشر.

 ى آخرﾟمذابة من موقع تطعيم اﾟطعوم اﾟقل اカ وعカمم. 
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 طريقة اذابة اﾝطعم:
 شف゙رﾟففس اカ خاص به منﾟمذيب اﾟطعم باﾟلطعفم وعفدم اسفتعمال مفاء مقطفر او يجب اذابة اﾟ عةカمصفﾟة ا

 سوائل اخرى.

 .صاحيةﾟتهى اカمذيب غير مﾟطعم واﾟد من ان اﾞتاﾟيجب ا 

  جة جديدة معقمفةカمفرة واحفدة فقفط ويجفب عفدم اعفادة  5يجب استخدام سرﾟ طعفم وتسفتعملﾟملفل اذابفة ا
 استعماﾟها ووضعها فورًا فى صカدوق اامان بدون اعادة اﾟغطاء.

 مففذيب فففى اسفففل اامبففول ويجففب اسففتعمال قطعففة قطففن قﾟففد مففن ان اﾞتاﾟمففذيب يجففب اﾟسففر زجاجففة اﾞ بففل
 カظيفة اثカاء ﾞسر امبول اﾟمذيب.

  طعم ببطء. 5يجب سحبﾟجة ويتم اذابة اカسرﾟى اﾟاية من اامبول اカخاص بعﾟمذيب اﾟملل من ا 

  طعم برفق مرات قليلةﾟل تام يجب رج زجاجة اﾞطعم بشﾟوعدم رجها بقوة.اذابة ا 

  فففد مفففن اسفففتخدامه خفففالﾞلتاﾟ طعفففمﾟتفففى تمفففت فيهفففا اذابفففة اﾟسفففاعة اﾟسفففاعات فقفففط مفففن  9يجفففب تسفففجيل ا
 ااذابة.

 +( طعمﾟطعم بعد ااذابة فى حامل اﾟى + 2تحفظ زجاجة اﾟشمس. 3اﾟبعيدا عن ضوء ا )ْم 

 :يةﾟتاﾟحاات اﾟذى تم اذابته فى اﾟطعم اﾟتخلص فورًا من اﾟيجب ا 

 زجاجة.اذﾟتلوث مثل رؤية اى اتساخ على اﾟ مفتوحة قد تعرضتﾟزجاجة اﾟاك شك بان اカان هﾞ ا 

 .طعم على اارضﾟفى حال سقوط زجاجة ا 

 .طعمﾟتبريد قبل اعطاء اﾟمحافظة على سلسلة اﾟم يتم اﾟ اذا 

  طعم قبلﾟم يتم استعمال اﾟ ساعات من ااذابة. 9اذا 

 طعم فﾟتطعيم.وجود جرعات متبقية من اﾟهاية جلسة اカ ى 

  متبقيفة بزجاجفةﾟجرعفات اﾟطقفة فيجفب اتفاف اカمﾟففس اカ ى موقع جديد فىﾟتقل اカفريق ان يﾟاذا قرر ا
 اﾟطعم واستخدام زجاجة طعم جديدة فى اﾟمﾞان اﾟجديد.

 -اﾝحقن اآمن:اجراءات 
 جة اカسرﾟع اعادة استعمال اカمﾟ حقنﾟتلف فى اﾟجات ذاتية اカسرﾟثر من طفل.يتم استخدام اﾞ 

  جة معقمة جديدة مقاسカمرة واحدة فقط. 5يجب استعمال سرﾟ طعم وتستعملﾟسم اذابة ا 

 .حقن مباشرًةﾟدوق اامان بعد اカجات بصカسرﾟتوضع ا 

   .دوق اامانカجة قبل وضعها بصカسرﾟيراعى عدم اعادة غطاء ا 

 .جةカسرﾟيراعى عدم فصل سن ا 
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 محافظففة علففى تعليمففات وممﾟمسففها )سففن اابففرةيجففب اﾟ ففعカتففى يمﾟمففس ااجففزاء اﾟ اابففرة -ارسففات عففدم- 
 غطاء زجاجة اﾟطعم(. -مﾞبس اابرة

 .طعمﾟزجاجة اﾟ مطاطىﾟغطاء اﾟجة باカسرﾟا تترك ابرة ا 

  فد مفن غلفقﾞتاﾟدوق ويجفب اカصفﾟموضحة على اﾟعامة اﾟى ما بعد اﾟدوق اامان اカيراعى عدم ملء ص
 ﾞام.صカاديق اامان اﾟممتلئة باح

  فايفاتカﾟيفاس اﾞهفا ففى اカفتخلص مﾟاديق اامفان ويفتم اカفارغة فى صﾟطعم اﾟيراعى عدم وضع زجاجات ا
 اﾟخطرة.

 .حقن اآمنﾟتطعيم مدربة جيدًا على ممارسات اﾟقائمة باﾟفرق اﾟون جميع اﾞيجب ان ت 

 -تطعيم اﾝمتخلفين:
  متغيبففين مففنﾟطففاب اﾟتطعففيم بحصففر وتسففجيل اسففماء اﾟثاثففى واسففم تقففوم فففرق اﾟمدرسففة يوميففًا بااسففم اﾟا

 اﾟمدرسة واﾟفصل اﾟدراسى وسبب عدم اﾟتطعيم.

  تاميففذﾟمتخلفففين عففن طريففق عمففل قففوائم باسففماء اﾟتطعففيم اﾟ مدرسففة بتحديففد يففومﾟسففق اカمشففرف ومﾟيقففوم ا
 يومى باﾟمتخلفين وما طعم مカهم ﾞاﾟتاﾟى:اعداد بيان واﾟفصل اﾟدراسى ﾞﾟل مカهم و 

 عدد اﾟمتطعمين من اﾟمتخلفين عدد اﾟمتخلفين عن اﾟتطعيم اسم اﾟمدرسة

 حتى اﾟيوم اﾟيوم حتى اﾟيوم اﾟيوم

     

 .فرقﾟمتخلفين على مستوى جميع اﾟصحة بمتابعة تطعيم اﾟتب اﾞيقوم م 

 -اﾝتطعيم: مواヱع

 ا يجب اعطاء اﾟطعم فى اﾟحاات اآتية:

  اتهسابقة حدوث حساسية منカوﾞطعم او اى من مﾟا 

 دم ومرضى اايدزﾟية وسرطان اカسرطاﾟاعة وااورام اカمﾟقص اカ حاات 

 ورتيزونﾞﾟاعة مثل اカلمﾟ جون بادوية مثبطةﾟلذين يعاﾟ طعمﾟا يجب اعطاء ا 

 .حادةﾟد ااصابة باامراض اカتطعيم عﾟعموما يفضل أن يؤجل ا 
 

 -اﾝتخلص من اヱﾝفايات:

  اديقカففاول يففتم حفففظ صففカمسففئول بعيففدًا عففن متﾟشففخص اﾟففان آمففن تحففت اشففراف اﾞممتلئففة فففى مﾟاامففان ا
 اافراد ﾟحين ارساﾟها اﾟى اﾟمحارق ﾟيتم حرقها باﾟطريقة اﾟسليمة.

 .بيئةﾟبيئة وبمعرفة مسئول صحة اﾟتعليمات صحة اﾟ خطرة طبقًاﾟفايات اカﾟياس اﾞتخلص من اﾟيتم ا 

-من:: اﾝحقن اآخامساا 
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ﾝ تشارヱة اﾝوقائية فى حاﾝااجراءات اﾝ تشارヱة اﾝوقائية فى حاﾝمرض معدي / تفشى وبائىمرض معدي / تفشى وبائىااجراءات ا  
 اجراءات عامة:

باغها ﾟلمستوى اأعلى فوراً تカفيذ  ضرورة -≓  .カظام ترصد حساس ﾟاﾞتشاف اﾟمبﾞر ﾟلحاات وا 

 عمل اﾟتقصيات اﾟازمة ﾟلحاات ورسم اﾟمカحカى اﾟوبائى وخريطة موزع عليها جميع اﾟحاات بعد حصرها. -≫

≫- ﾟ حميات( طبقًاﾟزل/ اカمﾟحاات )اﾟشدة اأعراض.عزل ا 

رساﾟها إﾟى  -√ إカشاء غرفة طوارئ مزودة بخط ساخن على مستوى )اادارة/اﾟمديرية( ﾟتلقى اﾟباغات وا 
 .اﾟمرض اﾟمعدى/اﾟتفشى اﾟوبائىاﾟمستوى اأعلى ومتابعة إカتشار 

 عدى/ﾟلحاات اﾟمصابة باﾟمرض اﾟم دارات واﾟمカاطق اﾟمجاورةرفع درجة ااستعداد وتカشيط اﾟترصد فى اإ -∼
 ﾟتفشى اﾟوبائى ﾟسرعة إﾞتشاف اﾟحاات اﾟجديدة.ا

زية. -∝ رساﾟها ﾟلمعامل اﾟم゙ر  سحب عيカات اﾟدم ومسحات اﾟحلق من اﾟحاات اﾟمشبهة وا 

معمليًا وااﾞتفاء به  اﾟمرض اﾟمعدى/اﾟتفشى اﾟوبائىجماﾟى اﾟحاات بعد اﾟتأﾞد من حدوث إيتم عمل بيان ب -∵
ﾟ وبائيةﾟتقصيات اﾟلحاات.بديًا عن ا 

على اカﾟماذج اﾟمعدة ﾟذﾟك ﾟلوصول إﾟى ﾟلمرض ضرورة متابعة اﾟمخاﾟطين ﾟلحاات خال فترة اﾟحضاカة  -∫
 اﾟحاات اﾟمرتبطة وبائيًا.

خصوصا فى حاات اأمراض اﾟتى تسبب تشوها فى ااهتمام اﾟخاص بمتابعة اﾟمخاﾟطين اﾟحوامل ) -∬
رساﾟها  نأعراض( وضرورة سحب عيカة دم مカه نليهﾟم يظهر عان حتى و اأجカة و مخاطر على اﾟحمل  وا 

زية ومتابعة اﾟحاات اايجابية مカه ود اﾞتشاف أى عيوب  نﾟلمعامل اﾟم゙ر حتى اﾟوادة ومتابعة حاﾟة اﾟم゚و
 )متازمة اﾟحصبة اأﾟماカية(.مثل خلقية 

اطق ااصابة اﾟجديدة بمعدل معمليًا ا يتم أخذ عيカات دم إا بمカ بعد تأﾞد اﾟمرض اﾟمعدى/اﾟتفشى اﾟوبائى -1≓
 .اﾟميﾞروب اﾟمسببعيカات( من ﾞل تفشى جديد وذﾟك ﾟمتابعة عزل  5-01)

 صابة باﾟمرض وطرق اﾟوقاية.اﾟتثقيف اﾟصحى بعمل カدوات توعية عن طرق اإ -≓≓

ول اﾟعاجى على اﾟحاات ويشمل اﾟعاج اﾟعرضى مع ضرورة إدخال جرعات فيتامين أ  -≫≓ تطبيق اﾟبروت゙و
ول اﾟعاجىضمن  طبقًا ﾟلفئة اﾟعمرية مما يضمن إカخفاض カسبة  )اﾟحصبة واﾟحصبة اأﾟماカية( اﾟبروت゙و

 حدوث اﾟمضاعفات.

 ضرورة تسجيل اﾟمضاعفات واﾟوفيات وتحويل اﾟحاات اﾟتى بها مضاعفات إﾟى مستشفى اﾟحميات. -≪≓
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 -عدد اﾟحاات  -اﾟمﾞان  –ث حدو اﾟويشتمل على )تاريخ  اﾟمرض اﾟمعدى/اﾟتفشى اﾟوبائىعمل توثيق  - 05
 اﾟمعزول(.   ميﾞروباﾟ -مصدر اﾟ -طرق اﾟمﾞافحة  -اﾟوفيات  -اﾟمضاعفات 

 
 اجراءات اﾝتعامل مع اﾝمرض اﾝمعدى/اﾝتفشى اﾝوبائى داخل اﾝمヱشأة اﾝتعليمية:

 

 رﾞمبﾟتشاف اﾞاا 

 فورىﾟااباغ ا 

  ااجراءات 

  صحىﾟتثقيف اﾟا 

 متﾟفيذية واカتﾟخطوات اﾟابعةا 

  :ااﾜتشاف اﾝمبﾜر

اﾟخدمات اﾟطبية  –اﾟمدن اﾟجامعية  –اﾟمعاهد اازهرية  –توزيع تعريف اﾟحاﾟة على اﾟتعليم اﾟعاﾟى  .≓
وزارة  –اﾟتأمين اﾟصحى  –وزارة اﾟتضامن ااجتماعى ) اﾟحضاカات (  –وزارة اﾟدفاع  –باﾟداخلية 

  .اﾟقطاع اﾟعاجى )اﾟمستشفيات( –اﾟتربية واﾟتعليم 

بشﾞل يومى بمعرفة اﾟزائرة  وقاعات اﾟدراسة باﾟمعاهد واﾟجامعات اﾟمرور على طابور اﾟصباح باﾟمدارس .≫
  / مسئول من اﾟطاقم اﾟطبى.اﾟصحية

  اﾟطلبة بقاعات اﾟدراسة بمعرفة اﾟمدرسين/اﾟمحاضرين.ماحظة  .≪

 ﾟمتابعة اﾟطاب. خصائى ااجتماعى () اأ مカشأة تعليميةتخصيص مسئول بﾞل  .√

ين واﾟمسئ゚و ،سباب اﾟغيابأﾞثر من يومين متواصلين ﾟاستفسار عن أمتابعة カسب اﾟغياب ﾟمن غاب  .∼
  اﾟمカشأة اﾟتعليمية.جتماعى ومدير خصائى اإاأ عن ذﾟك هم

 .طباء ﾟلحاات بعيادات اﾟوحدات واﾟمستشفياتاﾞتشاف اأ .∝
 :باغ اﾝفورىاإ

دارة اﾟصحية وذﾟك بشﾞل ﾟى اإ، ومن اﾟوحدة اﾟصحية إوحدة اﾟصحيةﾟى اﾟإ ﾟمカشأة اﾟتعليميةباغ من ايتم اإ
ﾟى وزارة إومن مديرية اﾟشئون اﾟصحية  ،ﾟى مديرية اﾟشئون اﾟصحية بشﾞل يومىإدارة اﾟصحية ثم من اإ .يومى

دراة إومن  ،دراة اﾟطاب باﾟتأمين اﾟصحىإﾟى إ ﾟمカشأة اﾟتعليميةباغ من اﾞما يتم اإ ،اﾟصحة بشﾞل يومى
ﾟى اﾟمカاطق إدراة اﾟطاب باﾟتأمين اﾟصحى إدارة اﾟتعليمية بشﾞل يومى ومن ﾟى اإإﾟطاب باﾟتأمين اﾟصحى ا

 .سبوعياً أواﾟفروع 
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 :ااجراءات اﾝمتبعة عヱد ااشتباヮ فى اﾝحاﾝة

 مدة إﾟ لمصابﾟ ) ك أعطاء اجازة ) عزل طبىﾟون ذﾞوي ケسبوعين بصفة فورية من تاريخ ااشتبا
 .جراء من اﾟطبيب اﾟمختص من اﾟجهة اﾟمعカيةاإ

 :عاجﾝا 

- ﾟتامةاﾟراحة ا.  
 .ﾟمخافض ﾟلحرارة ومسﾞن ﾟأ -

اﾟوحدة اﾟصحية  – ة على أن يقوم ) اﾟتأمين اﾟصحىﾟى ما يراケ اﾟطبيب اﾟمعاﾟج طبقًا ﾟلحاﾟإضافة باإ -
 ......... ( بصرف اﾟعاج -أخرى  –اﾟمستشفى  –

 .سبوعينأمتابعة اﾟمخاﾟطين ﾟمدة  -

 :جراءات وقائية عامةإ

 جيدة أماﾟتهوية اﾟدراسة اﾟقاعات ا ( تعليميةﾟشأة اカمﾟتجمع داخل اﾟن اﾞ–  ابرカع- ) ........... 

 صابون بصفة مستمرةغسل اأﾟماء واﾟصابون مع ضرورة توفير اﾟماء واﾟيدى با. 

 صحىﾟتثقيف اﾟا. 
 

 اﾟمカشأة اﾟتعليمية 

 اﾟوحدة اﾟصحية

 اادارة اﾟصحية

 اﾟمديرية 
 
 

 اﾟوزارة

 اادارة اﾟتعليمية ادارة اﾟطاب باﾟتأمين اﾟصحى

 ﾟفروعاﾟمカاطق وا

 اسبوعى

 يومى

 يومى

 يومى

 يومى

 يومى

 يومى
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  اﾝتقصي و اﾝتحﾜم في اヱتقال اأمراض اﾝمعدية وحدوث اﾝتفشيات اﾝوبائيةاﾝتقصي و اﾝتحﾜم في اヱتقال اأمراض اﾝمعدية وحدوث اﾝتفشيات اﾝوبائية
 تعريف اﾝتفشي اﾝوبائي :

 طقة فزيカمتوقعة ىادة في عدد حاات مرض ما في مجتمع محدد بمﾟمعدات اﾟثر من اﾞوقت محدد أ. 

  ينカغير محصﾟتجمع اأشخاص اﾟ كﾟين وذカسﾟل عدد من اﾞ خطيرة قد تحدثﾟوبائية اﾟتفشيات اﾟا 
ﾟوع جديد من اカ ظهورﾟ روب.أوﾞميﾟزيادة ضراوة اﾟ روب أوﾞمي 

 أمراض يمﾟ جيدﾟترصد اﾟظام اカوقائي منﾟصحي اﾟفريق اﾟن اﾞ ،وبائيةﾟتفشيات اﾟبؤ بحدوث اカتﾟا 
 اﾟازمة.اﾟسيطرة باﾟتاﾟي إتخاذ إجراءات اﾟتحﾞم و و 

ﾝوبائيخطوات اﾝتفشي اﾝم في اﾜتحﾝتقصي وا: 

 تأﾜيد اﾝتشخيص: -اﾝخطوة اأوﾝى
 سبب ووسيلﾟمعرفة اﾟ بيئةﾟمشتبهين أو اﾟمرضى اﾟات من اカتشخيص بأخذ عيﾟيد اﾞتقاليتم تأカة اا.  

  سرعة بدأﾟ تقالカسبب ووسيلة ااﾟمعرفة اﾟ معمليةﾟتائج اカﾟحين ظهور اﾟ متاحةﾟية اﾞيカليﾞات اإカبياﾟاستخدام ا
 .اإجراءات اﾟوقائية

 تأﾜيد اﾝتفشي اﾝوبائي: -اﾝخطوة اﾝثاヱية
 تفشيﾟد من وجود اﾞتأﾟتعليمية و  يجب اﾟشأة اカمﾟلحاات من اﾟ وبائي من وجود تجمعﾟحاات أاﾟا ケهذﾟ ن

 .عاقة وبائية

  طقة ظهورカحاات في مﾟا ケهذﾟ طقة و يتم عمل معدل إصابةカمﾟا ケان هذﾞعدد سﾟ ة معدل ها طبقاカمقار
اإصابة بمعدل اإصابة بهذا اﾟمرض في اأسابيع اﾟسابقة سواء في カفس اﾟشهر أو اأسابيع اﾟسابقة في 

 .اﾟسカوات اﾟسابقة

 ف ﾝلحاﾝة:تحديد تعري -اﾝخطوة اﾝثاﾝثة
اﾟمカاطق ﾞتشاف اﾟحاات في مカطقة اﾟتفشي و ذﾟك ﾟسرعة احاﾟة بعد مقابلة اﾟمرضى و يتم عمل تعريف ﾟل

سرعة اإباغ عن اﾟحاات أو إرساﾟها إﾟى ين بطبيعة اﾟمرض و أيضا ﾟعمل تثقيف صحي ﾟلموطカ، و اﾟمجاورة
ﾟتفشي اﾟاء اカع حدوث وفيات أثカمﾟ ازمةﾟعاج اﾟتلقى اﾟ مستشفياتﾟوبائي.ا 
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 تصميم استمارة اﾝتقصي ﾝلحاات:-اﾝخطوة اﾝرابعة
يتم عمل قائمة ﾟلحاات شاملة ﾞل اﾟمعلومات عن اﾟحاات وذﾟك ﾟسرعة تحليل اﾟمعلومات اﾟخاصة باﾟحاات 

 اﾟمﾞان.  –اﾟوقت  –من حيث اأشخاص 

 
 تحليل بياヱات اﾝتفشي اﾝوبائي: -اﾝخطوة اﾝخامسة

  :وقتﾟحسب ا 
معرفة  –متابعة اإجراءات اﾟوقائية  –カى اﾟوبائي ﾟلتفشي وذﾟك ﾟمعرفة فترة حضاカة اﾟمرض يتم عمل اﾟمカح
  .مصدر اﾟعدوى

 :انﾞمﾟحسب ا 

ى ﾟمカطقة ظهور اﾟتفشي اﾟوبائي ويتم توزيع اﾟحاات عليها حسب تاريخ ظهور اﾟحاات  يتم عمل خريطة ﾞر゙و
 .اﾟعدوىتحديد مﾞان مصدر رفة مدى اカتشار اﾟتفشي اﾟوبائي و ﾟمع
 :حسب اأشخاص 

 صابين.اﾟم أو أي بياカات أخرى خاصة باﾟطاباﾟجカس  –توزع مカها اﾟحاات حسب اﾟعمر يتم عمل جداول و 
 

 تحديد مصدر اﾝعدوى: -اﾝخطوة اﾝسادسة
  خطورة وﾟوبائييتم تحديد عامل اﾟتفشي اﾟية سبب حدوث اﾟاحتما.  

 عدوى عن طريق عمل دراسة مﾟيد مصدر اﾞن تأﾞة بين يمカحاات و قارﾟم تظهر عليهم اﾟ ذينﾟطين اﾟمخاﾟا
( حيث يتم عمل استمارة استبيان بحيث تغطى هذケ ااستمارة ﾞل  Case control studyاأعراض )

  .اﾟمعلومات اﾟتي من اﾟممﾞن أن تﾞون ﾟها عاقة بمصدر اﾟعدوى

 
 :تفشى اﾝوبائىإجراءات اﾝتحﾜم في اﾝ -اﾝخطوة اﾝسابعة

  حاات.عزل و عاجﾟا 

 عدوى من إﾟع اカوبائي ومﾟتفشي اﾟحدوث اﾟ وبائيةﾟسلسلة اﾟها قطع اカتي من شأﾟوقائية اﾟتخاذ اإجراءات ا
 ن اﾟطاب وأفراد اﾟمカشأة اﾟتعليمية في مカطقة ظهور اﾟتفشي.ااカتشار بي
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  مヱع حدوث مثل هذヮ اﾝتفشيات في اﾝمستقبل: -اﾝخطوة اﾝثامヱة
  ك باتخاذ اإجراءاتﾟع مصادر وذカتي تمﾟوقائية اﾟاطق أو ااカمﾟا ケعدوى في هذﾟعملﾟعلى تحصين  ا

 اﾟموطカين ضد هذケ اأمراض و ذﾟك باﾟتطعيم في حاﾟة اﾟتفشيات اﾟوبائية اﾟتي ﾟها تطعيم ﾟلمواطカين.

 بيئيﾟاإصحاح ا 

 .صحيﾟتثقيف اﾟا 

 
 اﾝتوثيق: -اﾝخطوة اﾝتاسعة

 ين مカه :و ذﾟك بﾞتابة تقرير عن اﾟتفشي اﾟوبائي يب
 .اﾟميﾞروب اﾟمسبب .≓

 .خريطة توزيع اﾟحاات ( –اﾟمカحカى اﾟوبائي  –بياカات اﾟتفشي اﾟوبائي و تحليلها ) قائمة اﾟحاات  .≫

 مصدر اﾟعدوى. .≪

 .اإجراءات اﾟوقائية اﾟتي تمت .√

ين في مカطقة ظهور اﾟحااتم توزيع اﾟتقرير ﾟلجهات اأعلى و يت .∼   .اﾟمسئ゚و
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   ليميةليميةليميةامراض اﾝمعدية داخل اﾝمヱشات اﾝتعامراض اﾝمعدية داخل اﾝمヱشات اﾝتعامراض اﾝمعدية داخل اﾝمヱشات اﾝتعااارصد رصد رصد تتتヱظام ヱظام ヱظام 

دة واﾟمشتبهة واﾟوفيات من جميع اﾟمカشآت اﾟصحية، مع  يتم جمع ﾞافة اﾟبياカات اﾟمتعلقة بعدد اﾟحاات اﾟم゙ؤ
 وذﾟك من خال: اﾟمرض اﾟمعدىمراقبة カشاط اﾟميﾞروب اﾟمسبب 

  تظمカل مﾞجمهورية بشﾟمرض على مستوى اﾟتشار اカات عن مدى اカبياﾟجمع وتحليل ا 
 اﾟتوزيع اﾟجغرافى(. -اﾟعمرية واカﾟوع اﾟفئات  –) عدد اﾟحاات 

 .لحااتﾟ طينﾟمخاﾟمراقبة ا 

 فاءة اإ  جراءات اﾟمتبعة. تقييم فعاﾟية ゙و

  مسببﾟروب اﾞميﾟعمل على معرفة حدوث تغير فى اﾟمعدياﾟلمرض اﾟ. 

  اتجة عن اإحاات تقييمカﾟوفاة اﾟمسبب بصابة اﾟروب اﾞميﾟمعدي.اﾟلمرض اﾟ 

  عإمتابعةﾟات اإرسال اカيﾞيカليﾞ.صحةﾟزية بوزارة ا ية ﾟلمعامل اﾟم゙ر
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 باﾝمヱشات اﾝتعليمية مرض معديخط سير اﾝبياヱات فى حاﾝة حدوث 

 وزارة التربية والتعليم

 ارة الصحة والسكان وز 

 القطاع الوقائي
 المعامل المركزية

 المعامل اإقليمية

 مستشفيات جامعية
 مستشفيات تعليمية

 مؤسسة عاجية
 تأمين صحي

 مستشفيات خاصة

 

مديرية الشئون 
 الصحية

 

 الصحية اإدارة
 مستشفيات عامة

 مستشفيات حميات
 مستشفيات صدر

 مستشفيات نوعية أخري

 مديرية التربية والتعليم

 مستوصفات عيادات  خاصة
 

 مركز طبي

 

 وحدة صحية

 خاصمستشفي  مستشفي مركزي عاممستشفي 

 التعليمية اإدارة
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   ﾝشئون اﾝوقائيةﾝشئون اﾝوقائيةﾝشئون اﾝوقائيةقطاع اقطاع اقطاع ا
   صحية (صحية (صحية (ادارة ادارة ادارة    –––مديرية مديرية مديرية    –––على ﾜافة اﾝمستويات ) وزارة على ﾜافة اﾝمستويات ) وزارة على ﾜافة اﾝمستويات ) وزارة 

  مواجهةﾟ مساعدة فى وضع خطة ااستعدادﾟمعديةاﾟتقال اأمراض اカقطاعات اﾟمع باقى ا. 

 وزارةﾟعليا فى اﾟقيادية اﾟمستويات اﾟسيق مع اカتﾟتعاون واﾟا. 

 مديرياتﾟوقائى على مستوى اﾟطب اﾟسيق مع إدارات اカتﾟقيادة واﾟا.  

  مواجهةﾟ صحةﾟتقال ااإشراف على مديريات اカمعديةاﾟقطاعات أمراض اﾟمع باقى ا. 

  تدرﾟشطة اカفيذ أカوقائية.إعداد وتﾟيب فيما يخص اإجراءات ا 

 .ترصدﾟتقييم و متابعة أعمال ا 

 وقائيةﾟزية ا دارة غرفة اﾟعمليات اﾟم゙ر  .إカشاء وا 

 ة اإﾟصحيةرشادية و إعداد اأدﾟشآت اカمﾟعدوى باﾟافحة اﾞمتابعة تطبيق إجراءات م. 

  ة اإاأأعدادﾟمستلزمات دﾟافة اﾞ عمل على توفيرﾟمعملية واﾟلخدمات اﾟ لمعامل مع إعداد خطةﾟ رشادية
   .اﾟازمة ﾟلتشخيص واﾞﾟواشف اﾟمعملية

 مستوياتﾟافة اﾞ معامل علىﾟفاءة اﾞ زيادة.  

 ميةﾟعاﾟمرجعية اﾟمعامل اﾟتعزيز ااتصال با. 

 دول اأﾟظمات فى اカمﾟهيئات واﾟتعاون مع اﾟيةخا   .رى من خال تعليمات اﾟصحة اﾟد゚و

 ميةﾟعاﾟصحة اﾟظمة اカسيق مع مカتﾟتعاون و اﾟا. 

 ﾟمتعلقة باﾟات اカبياﾟافة اﾞ معدى.جمع وتحليلﾟمرض ا 

 تدﾟشطة اカفيذ أカوقائية.إعداد وتﾟريب فيما يخص اإجراءات ا 

  متابعة على تخزين اأدوية وﾟفيذ خطة توزيعهااإشراف واカطعوم وتﾟا. 

 فاياتカﾟتخلص اآمن من اﾟاإشراف على تطبيق إجراءات ا. 
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   ﾝرعاية اﾝصحية ااساسيةﾝرعاية اﾝصحية ااساسيةﾝرعاية اﾝصحية ااساسيةقطاع اقطاع اقطاع ا
      :::رسم خريطة ﾝمヱطقة ااختصاصرسم خريطة ﾝمヱطقة ااختصاصرسم خريطة ﾝمヱطقة ااختصاص

ى اﾟمراقب اﾟصحي رسم خريطة ﾟمカطقة ااختصاص بحيث تشمل أهم اﾟمعاﾟم اﾟرئيسية مثل  - يت゚و
اﾟعيادات  –مجارى اﾟمياケ  –اﾞﾟباري  –سواق اأ –اﾟصيدﾟيات  –اカﾞﾟائس  –اﾟجوامع  -:اﾟمدارس
ز اﾟسﾞاカي  –اﾟمستشفيات اﾟخاصة  –اﾟخاصة  ز اإسعاف اﾟتابع –مカاطق فضاء  –اﾟتم゙ر  .م゙ر

  .يقوم اﾟمراقب اﾟصحي بتقسيم اﾟخريطة إﾟى مربعات محددة اﾟمعاﾟم -

يﾞون ويفضل أن ( فرد/مربع  3-2من  )فراد من اﾟعاملين على ﾞل مربع أيقوم اﾟمراقب اﾟصحي بتوزيع  -
ة اﾟتعرف على اﾟمカطقة وسﾞاカها  .مسئول ﾞل مربع من سﾞان اﾟمربع カفسه ﾟسه゚و

 .في حاﾟة اﾟمدن يتم حصر اﾟعمارات واﾟمباカي اﾟسカﾞية اﾟعاﾟية -

ز ﾟمسئول اﾟمربعأيتم تحديد مﾞان  -   .و موقع في ﾞل مربع يﾞون カقطة تم゙ر

   اﾝترصد واإباغ:اﾝترصد واإباغ:اﾝترصد واإباغ:

 ماﾞن اﾟترصد بمカطقة اإختصاص: أ

  .ت اﾟرعاية اﾟصحية اأساسيةوحدا .≓

 اﾟعيادات اﾟخاصة. .≫

  .اﾟمستشفيات اﾟخاصة .≪

يقوم مسئول ﾞل مربع بعملية ترصد اﾟمرض ) طبقا ﾟتعريف اﾟحاﾟة ( بصفة مستمرة في مربعه وذﾟك من  -
  اﾟطاب و اأفراد.عراض بين أخال اﾟمرور في دائرة اختصاصه واﾟسؤال عن ظهور 

ون بأماﾞن اﾟترصد باﾟتوعية اﾟصحية وتوجيه يقوم مسئول اﾟمربع  - اﾟذين تتطابق حاﾟتهم   اﾟطابأو اﾟمسئ゚و
  .ول ﾟيقوم اﾟطبيب بتقييم اﾟحاﾟةأوا بأمع تعريف اﾟحاﾟة إﾟى اﾟمカشآت اﾟصحية 

واﾟذي يقوم بدورケ  ،ولأوا بأيقوم اﾟطبيب بعد تقييم اﾟحاات بإباغ اﾟمراقب اﾟصحي باﾟحاات اﾟمرضية  -
باغ حمر مميز على اأأامة بلون بوضع ع ماﾞن اﾟتي ظهرت بها حاات إيجابية على خريطة اﾟموقع وا 

وما يحيطها اﾟتي ظهرت بها حاات ايجابية  اﾟمカشآت اﾟتعليميةفي  اﾟطاب واأفرادمسئول اﾟمربع بمراقبة باقي 
 .)بغرض متابعة اﾟمخاﾟطين(

عداد اﾟمرضى يجابية من جميع اﾟمربعات وعمل حصر أيقوم اﾟمراقب اﾟصحي بتجميع カماذج اﾟحاات اا -
  .دارة اﾟصحية يومياﾟي مسئول ااتصال باإإرساﾟها ا  و  ،وحاات اﾟوفيات



  Ministry of Health and Population                                                                وزارة الصحة والسكان        
   Central Directorate for Preventive  Affairs                                                             اادارة المركزية للشئون الوق ائية     

         Communicable Disease Control Department                                         امة لمكافحة اامراض المعديةاادارة الع  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
- √∝ - 

ت اﾟصحية و آيجابية من جميع اﾟمカشدارة اﾟصحية بتجميع カماذج اﾟحاات اإيقوم مسئول ااتصال باإ -
  .يومياﾟي مسئول ااتصال باﾟمديرية إحاات اﾟوفاة ويرسلها 

إﾟي حاات اﾟوفاة على مستوى اﾟمديرية يجابية و يقوم مسئول ااتصال باﾟمديرية باإباغ عن اﾟحاات اإ -
 غرفة اﾟطوارىء باﾟوزارة يوميا.

  .رسال اカﾟماذج واإباغ عن اﾟحااتإيتم استخدام اﾟفاﾞس / اﾟتليفون  -
         :::اﾝتثقيف اﾝصحى واﾝتوعية أفراد اﾝمجتمعاﾝتثقيف اﾝصحى واﾝتوعية أفراد اﾝمجتمعاﾝتثقيف اﾝصحى واﾝتوعية أفراد اﾝمجتمع

قد يصاب أفراد اﾟمجتمع باﾟذعر واﾟهلع واﾟخوف ﾟعدم  ،ان عن وجود اカتقال ﾟمرض معديعカد اإع -
ﾟعدم اﾟثقة فى اカﾟظام اﾟصحى فى ااستجابة أحياカا و  ،توافراﾟمعلومات اﾟصحيحة فى اﾟوقت اﾟمカاسب

ﾟسيطرة على اﾟمعدىواﾟثير من اإ مرض اﾞﾟظهور ا  .شاعات واآﾞاذيب゚و

 معلوماﾟدى وا شك أن توافر اﾟ وعىﾟاسب سيرفع من درجة اカمﾟوقت اﾟصحيحة فى اﾟاملة اﾞﾟطاب ت اﾟا
ياتهم و  مカشأة اﾟتعليميةأفراد اﾟو  تباع اﾟطرق اﾟصحية اﾟسليمةويسهل عليهم حماية أカفسهم بتغيير سل゙و  .ا 

 طبﾟطاقم اﾟصحى يقوم بها أفراد اﾟلتثقيف اﾟ دوات دوريةカ عقادカقطاع يوفر ويشرف على اﾟك فإن اﾟذﾟ ى و
 و تخدم مواضيع اﾟصحة اﾟعامة بشﾞل عام.

 :ﾝلطاب و اﾝعاملين باﾝمヱشآت اﾝتعليميةاﾝرسائل اﾝصحية اﾝتى يجب توصيلها 

 شخصية )غسيل اأيدىﾟظافة اカﾟعامة واﾟصحة اﾟيب اﾟائ أساカفم أثﾟف واカغسيل اأطعمة، تغطية اأ ،
 .......(اﾟعطس و اﾟسعال

 مرض وأعراضهﾟة واﾟحاﾟتعريف ا. 

 تعامل مﾟلمرضى.اﾟ طينﾟمخاﾟع ا 

 طابتوجيه اﾟ صحيةأﾟخدمة اﾟن تلقى اﾞما.  

 شائعاتﾟدحض ا. 

 مطوياتﾟملصقات واﾟمواد اإعامية مثل اﾟن ظاهرة ،توزيع اﾞملصقات فى أماﾟداخل  ويجب تعليق ا
ى اﾟمر اﾟمカشأة اﾟتعليمية،  دى مسئ゚و  بعات. أما اﾟمطويات فيجب توفيرها فى اﾟمカشآت اﾟصحية ゚و

  مربعات إﾟى ا  ذاعة اﾟرسائل واカﾟداءات.توفير مﾞبرات اﾟصوت مع مسئ゚و

 .قياس مدى فهمها وتأثيرهاﾟ رسائل واختبارهاﾟمواد اإعامية واﾟإعداد ا 

 رسائل بطريقة صحيحةﾟيفية توصيل اﾞ توعية علىﾟقائمين باﾟتدريب ا.  
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 اﾝقائمون باﾝتوعية:

   .اﾟرعاية اﾟصحية اأساسية أفراد اﾟفريق اﾟصحى بوحدات .≓

 ي اﾟمربعات.مسئ゚و .≫

  .اﾟمتطوعون من اﾟمدرسين وطاب اﾟجامعات واﾟمدارس واﾟموظفين .≪

 .اﾟقادة اﾟديカيون واﾟدعاة وقادة اﾟمجتمع .√

   اﾝخدمات اﾝعاجية:اﾝخدمات اﾝعاجية:اﾝخدمات اﾝعاجية:
 مرضيةﾟحاات اﾟطبيب بسرعة تقييم اﾟتعليمية يقوم اﾟشآت اカمﾟوافدة من اﾟن أضل في غرفة خاصة ويف ا

تﾞون في مﾞان مカعزل عن باقي غرف تقديم اﾟخدمة حتى ا يتم اختاط اﾟمرضى مع باقي متلقي 
ﾟخدمة باﾟصحية.اﾟوحدة ا 

 ﾟصحيةتستمر اﾟخدمات اأ وحدة اﾟطوارىء فى تقديم اﾟتطعيمات  –ساسية )عاج حاات اﾟعاج  –ا
مومة و خدمات رعاية اأ –رة خرى )خدمات تカظيم ااسカشطة اأمراض اﾟمزمカة( وتتوقف اأاأ

ة(   .اﾟطف゚و

  ة ي اﾟمربعات إيقوم اﾟطبيب بتقييم اﾟحاات اﾟمح゚و و اﾟحاات اﾟتي تحضر مباشرة طبقا أﾟيه من مسئ゚و
  .ﾟلدﾟيل اارشادى ﾟلتعامل مع اﾟحاات

 مستشفﾟعاج باﾟتى تستدعى اﾟحاات اﾟة أو في اﾟحاﾟطبيب بتحويل اﾟمراقب اى يقوم اﾟصحي بإباغ اﾟ
  .سعاف カﾟقل اﾟمريض فى اﾟحاات اﾟحرجةإقرب カقطة أﾟاتصال ب

  صحي بااتصال باإدارةيقومﾟمراقب اﾟمعرفة مدى توافر اﾟ ن بها استقبال اأ/ أقرب مستشفىﾞما
  .اﾟحاات

  تىﾟحاات اﾟطبيبفى اﾟازل يقوم اカمﾟممرضة بمتابعتهايتم عاجها باﾟا /. 

 طبيبﾟممرضة بيقوم اﾟلمرضى/ اﾟ طينﾟمخاﾟتثقيف ا. 
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   اﾝمヱشآت اﾝتعليميةاﾝمヱشآت اﾝتعليميةاﾝمヱشآت اﾝتعليميةمهام ودور اﾝهيئة اﾝعامة ﾝلتأمين اﾝصحى على مستوى مهام ودور اﾝهيئة اﾝعامة ﾝلتأمين اﾝصحى على مستوى مهام ودور اﾝهيئة اﾝعامة ﾝلتأمين اﾝصحى على مستوى 

 صحيةﾟة اﾟحاﾟغياب واﾟسب اカ تعليميةفى  مراقبة و متابعةﾟشآت اカمﾟصحى اﾟتأمين اﾟتى بها خدمة اﾟا.  

  زية يوميًا فى حال إباغ   .ب عن اﾟمعتادرتفاع カسب اﾟغياإغرفة اﾟطوارىء اﾟوقائية اﾟم゙ر

 مستﾟتعاون مع اﾟوزارة.اﾟعليا فى اﾟقيادية اﾟويات ا 

 صحىﾟتأمين اﾟسيق مع فروع هيئة اカتﾟقيادة واﾟا. 

  مواجهةﾟ صحىﾟتأمين اﾟمعدية.اإشراف على فروع هيئة اﾟاأمراض ا 

 تدريﾟشطة اカفيذ أカعاجية و إعداد وتﾟوقائيةب فيما يخص اإجراءات اﾟا.   

 تقييم ودﾟتأمين اﾟصحى فيما يخص:عم مستشفيات وعيادات ا 

 بشريةﾟقوى اﾟا. 

 طبيةﾟتجهيزات اﾟا. 

 عاجيةﾟاأدوية ا. 

  ظفات وカمﾟمستلزمات واﾟمطهراتاﾟا.                      

  د منﾞتأﾟصحىااﾟتأمين اﾟزة بمستشفيات ا  .ستﾞمال تجهيز وحدات اﾟرعاية اﾟم゙ر

 عﾟ ة اإرشاديةﾟحاات ومتابعتهاتطبيق اأدﾟاج ا. 

 مﾟعاملين باﾟتدريس وجميع اﾟتعاون مع هيئة اﾟتعليمية.اﾟشأة اカ 

 لﾟ صحيﾟتثقيف اﾟتوعية واﾟفيذ برامج اカمدرسين  طابتﾟمحاضرين واﾟسقينو اカمﾟتعليميةب واﾟشآت اカمﾟا 
 اﾟمختلفة.

  تشفةﾞمﾟحاات اﾟتأمإاإباغ عن اﾟطقة اカصحية ومﾟشئون اﾟي مديرية اﾟصحي واإﾟصحيةين اﾟدارة ا. 

  عدوى وتطهيرﾟافحة اﾞامل علي أعمال مﾞﾟدراسة.اإشراف اﾟقاعات ا  

 يفية على جميع اﾞﾟدرجة واﾟفس اカتشار بカمرض وتقليل ااﾟافحة اﾞتعليميةيتم تطبيق إجراءات مﾟشآت اカمﾟ 
 .اﾟحﾞومية واﾟخاصة وأيضًا في جميع مراحل اﾟتعليم في اﾟريف واﾟحضر

 اﾝمヱشآت اﾝتعليمية:جراءات اﾝوقائية من اأمراض اﾝمعدية في ت اﾝصحية ﾝإاﾝخدما

 اﾟطابﾞﾟي カضمن عدم إصابة  اﾟمカشآت اﾟتعليميةهカاك عدًدا من اإجراءات اﾟتي يカبغي توافرها في 
 باأمراض اﾟخطيرة اﾟتي قد تﾞون سببًا في إعاقتهم بشﾞل أو بآخر. ومن بين هذケ اإجراءات:
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 شآبقيم وجود طبيب مカمﾟتعليمية ةاﾟتعليميةأو يقوم باإشراف على مجموعة من  اﾟشآت اカمﾟمتقاربة في  اﾟا
ذا تعذر هذا اأمر فيمﾞن أن يتم وضع ممرض أو ممرضة   اﾟمカشآت اﾟتعليميةحي واحد أو أﾞثر، وا 

 ﾟإشراف على اﾟعملية اﾟصحية حتى يتم استدعاء اﾟطبيب من مقر عمله في اﾟحاات اﾟطارئة.

 طابجب فحص ايﾟ  ل منﾞ ل عام  ،تظهر عليه أعراض أي أمراض معديةوعزلﾞ د بدءカك عﾟويتم ذ
 دراسي.

  امج عملي دقيق فيカتعليميةااهتمام بوضع برﾟشآت اカمﾟع أي  اカمﾟبﾟتواجد طاﾟشآ فى من اカمﾟتعليمية ةاﾟا 
د سامته وعدم خطورة  ﾟتزامه بإحضار ماإمع  ،معٍد حتى يتم اﾟشفاء مカه تماًما عカد إصابته بمرض ي゙ؤ

ة. اﾟتعليمية أةاﾟمカشعودته إﾟى   من اﾟجهة اﾟطبية اﾟمسئ゚و

 تحاق اﾟد اカشف طبي شامل عﾞ عمل على إجراءﾟطاباﾟ تعليميةبﾟشآت اカمﾟد من خلوهم من  اﾞلتأﾟ
 اأمراض اﾟسارية واﾟمعدية.

  طابماحظة ضرورةﾟصباحية أو في  اﾟطوابير اﾟدراسةفي اﾟبسرعة عزل أي و  ،قاعات اﾟتظهر  طا
أو أى اعراض مرضية مثل ارتفاع درجة عليه بعض اأعراض ﾞطفح اﾟجدري أو اأカفلوカزا أو اﾟسعال 

 .اﾟتعليمية أةاﾟمカشحتى يحضر اﾟطبيب إﾟي ن يشتبه إカها من اأمراض اﾟمعدية خاصة إذا ﾞااﾟحرارة 

  مطاعمﾟمقاصف واﾟعاملين في اﾟتعليميةبفحص اﾟشآت اカمﾟتي حت ؛اﾟد من خلوهم من اأمراض اﾞتأﾟى يتم ا
 .دوريامع إعادة اﾟفحص  ﾟطابقد يسهل اカتقاﾟها إﾟى ا

 ثافة أعداد اﾞ تهويةمراعاةﾟدراسي وحسن اﾟفصل اﾟطاب باﾟ،  تاميذ  اأتوبيساتوأيضًاﾟقل اカخاصة بﾟا
 واﾟتلميذات.

  لﾞﾟ بعمل بطاقةﾟطا  ケي أمر ؛ أي دراسة اﾟحاﾟة عن اﾟتاريخ اﾟصحي ﾟهيتم فيها تسجيل بياカاته بواسطة ゚و
 .قفيما يتعلق بأمراض سابقة أو تطعيم ساب طاﾟباﾟصحية اﾟماضية ﾟل

  :اﾝوقائي اﾝدور
ﾟما يجب أن يقدمه  اﾟتعليمية أةاﾟمカش هى طاب اﾟمカشآت اﾟتعليميةباﾟفئة اﾟمستهدفة من اﾟخدمات اﾟصحية إن 

 ケهذﾟ لمجتمع من تربية صحيةﾟ تعليميﾟقطاع اﾟمهمةاﾟعمرية اﾟفئة اﾟوقائى اآتى:اﾟدور اﾟو تشمل أهداف ا ، 
 ةتهيئة بيئة صحية سليم. 

 .معديةﾟتحصين ضد اأمراض اﾟا 

 تغذيةﾟلعاملين باﾟ فحصﾟمقاصف و  اﾟتعليميةبمراقبة اﾟشآت اカمﾟصحية فيها اﾟومتابعة ااشتراطات ا.  

 حلقﾟفسى عمل مسحة من اカتﾟجهاز اﾟة أمراض اﾟفى حا  .  
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 .لعابﾟ لصدر وفحصﾟ أشعة 

 وقايةﾟمتعلقة باﾟبرامج اﾟصحية واﾟشرات اカتوعوية من محاضرات وﾟشطة اカتقديم اأ. 

 نﾞممﾟر اﾞمبﾟتدخل اﾟصحية واﾟات اﾞلمشﾟ رﾞمبﾟتشاف اﾞخدمات  خدمات ااﾟى اﾟتها إﾟحا ﾟعاجها وا 
 .واﾟمخاﾟطين اﾟعاجية اﾟمختصة ومتابعة اﾟحاات

 :ﾝمヱشآت اﾝتعليميةادور اﾝطبيب فى 
 طابﾟشف على اﾞﾟمشتبه فيها و  توقيع اﾟحاات اﾟشف على اﾞﾟتعليميةباﾟشآت اカمﾟعزل(  اﾟحجرة ا(

 .)حاﾟة بسيطة( وتحويلها إﾟى اﾟمستشفي )حاﾟة حرجة(وتحويلها إﾟى اﾟمカزل 

 فئةﾟا ケهذﾟ وية حاﾟة ﾟلخدمات اﾟعمرية، واﾟتدخل اﾟمبﾞر، واإ اﾟوقاية من اﾟمشﾞات اﾟصحية ذات اأ゚و
 اﾟعاجية.

 أﾟ شفﾞ.جلديةﾟمراض ا 

  طينﾟمخاﾟلحاات مراقبة اﾟ.عدوىﾟبحث عن مصدر اﾟمعدية، واﾟأمراض اﾟ 

 معديةﾟتاميذ مثل حصر بعض اأمراض اﾟتشارها بين اカثر اﾞتي يﾟحصبة اﾟفية -)اﾞカﾟغدة اﾟحصبة -اﾟا
يةاﾟحمى اﾟمخية ا-اﾟحميات اﾟمعوية )اﾟتيفود(-ةاأﾟماカي  .ااﾟتهاب اﾞﾟبدي اﾟوبائي( -اﾟتسمم اﾟغذائى  -ﾟش゙و

 ظروفﾟخاصة مراعاة اﾟصحية اﾟلطاب اﾟ . 

 مستجدينﾟطاب اﾟمبدئي على اﾟشف اﾞﾟطفيليات اﾟبراز واﾟبول واﾟفحص اﾞ(، カ هيموجلوبين في وقياسﾟسبة ا
 .ت اأカيميا بأカواعها(؛ واﾟغرض من هذケ اﾟفحوص اﾞتشاف حاات اإصابة باﾟطفيليات وحاااﾟدم وغيرها

  وحدات علىﾟممرضات باﾟتعليميةإعادة توزيع اﾟشآت اカمﾟتعاون مع مدير اإ اﾟك باﾟصحية وذﾟدارة ا
ية مع وضع جدول يوضح ومسئول اﾟرعاية اﾟصحية اأ ومن اﾟمسئول عカها من  اﾟمカشآت اﾟتعليمية゚و

 .اﾟممرضات

  عاملينﾟتدريس وجميع اﾟتعاون مع هيئة اﾟشباカمﾟتعليميةاﾟآت ا. 

  صحيﾟتثقيف اﾟتوعية واﾟلطاباإشراف على برامج اﾟ محاضرينﾟمدرسين/اﾟسقين و اカمﾟوا.  
 صحيﾟتأمين اﾟطقة اカصحية ومﾟي اإدارة اﾟتشفة إﾞمﾟحاات اﾟمتابعة اإباغ عن ا.  
  عدوى وتطهيرﾟافحة اﾞامل علي أعمال مﾞﾟدراسة.اإشراف اﾟقاعات ا 
 مرضﾟشف على اﾞﾟى ا( عاملينﾟتعليميةباﾟشآت اカمﾟا) .نﾞوعاجهم إن أم  

 ات.اカجان اامتحاﾟ صحي علىﾟإشراف ا  
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 لطابﾟ شفيةﾞﾟرياضية واﾟتجمعات اﾟاسبات واカمﾟشطة واカصحي على اأﾟاإشراف ا. 

  ممرضةأمراقبةﾟصحية واﾟزائرة اﾟعمال ا.  

 امل أاإﾞﾟلطاب أعداد اﾟ ى مرض يستجدى تثقيف صحى.  
 :أهمية اﾝفحص اﾝدورى

  ها بدًا منカشفاء مﾟر حتى يسهل عاجها واﾞثير من اأمراض في وقت مبﾞ تشافﾞون سببًا في اﾞي
ًً قد يؤدي  مصابمما يضر باﾟ هاتفاقم ﾟى اﾟتفشيات اﾟوبائية إضرًرا باﾟغًا، فإهمال اأمراض اﾟمعدية مثَا
 .اﾟمカشآت اﾟتعليميةفى 

 لﾟ صحيﾟتاريخ اﾟبطدراسة اﾟقاحات سابقة أو حوادث أو  اﾟ فيما يتعلق بأي أمراض سابقة أو تطعيمات أو
ﾟما يﾞون ﾞﾟل هذا من أثر على اﾟحاﾟة اﾟصحية في  ،ت أو أي أمراض وراثية في اﾟعائلةجراحات أجري

 اﾟمستقبل.

 ة أو حااカمزمﾟمرضية اﾟحاات اﾟتشاف اﾞخلقية أو وجود إعاقاتاﾟعيوب اﾟصة.تستلزم رعاية خا ت ا 

 صحيﾟمستوى اﾟمرضية تقويم اﾟحاات اﾟتشاف اﾞلطاب واﾟ. 

 :اﾝتعليمية اﾝمヱشآت فى( اﾝصحية اﾝزائرة) اﾝممرضة دور

 رعاي توفيرﾟياأ ةا  ةمسئ゚و هي ﾞما اب،اﾟط من اﾟمستجدين وفحص اﾟدوري اﾟفحص عمل فى واﾟتカظيم ة゚و
 .ةاﾟمعدي مراضاأ من ةاﾟوقاي إجراءات عن

 تطعيم إعطاءﾟل فى اﾞ دخول من بداية دراسية عمرية مرحلةﾟرياض اﾟ ي اأطفالﾟتعليم مرحلة إﾟوى اカثاﾟا . 
 دوات عملカ لطﾟصحة مجال يخص فيما ابﾟعامة اﾟياءأ ستدعاءاو  ا  ةحاﾟ ىأ اﾞتشاف حال فى موراأ ゚و

 .اﾟطاﾟب علي تظهر معدى مرض

 تدقيقﾟمياد شهادات على اﾟت اﾟدواﾞتطعيمات خذأ من أﾟمياد تاريخ نم اﾟيإ اﾟ ش دخول فترةカمﾟتعليمية أةاﾟا 
 .واﾟمستجدين ابﾟلط اﾟدوري اﾟفحص ثカاءأ وذﾟك

 تعامﾟحاات اإسعافية و اﾟطبيب.ل اأمثل مع اﾟحين وصول اﾟ طارئةﾟمواقف اﾟا 

   بيئيةﾟب اカجواﾟمقصف و اإشراف على اﾟتعليميةباﾟشآت اカمﾟا. 

 يةカميداﾟصحة اﾟفى  دعم برامج اﾟتعليميةاﾟشآت اカم. 

  لطﾟ شخصيةﾟظافة اカﾟصحية  ابتفقد اﾟلوحدات اﾟ ون من أعراض مرضيةカذين يعاﾟطلبة اﾟوتحويل ا
 .اﾟمカشآت اﾟتعليميةب
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 سيق مع طبيبカتﾟتعاون واﾟوحدة  اﾟشباカمﾟتعليمية أةاﾟمدرسي اﾟمجتمع اﾟل ما يتعلق بصحة اﾞ في. 

 براﾟفيذ اカصحي في تﾟفريق اﾟيةدعم ومؤازرة اカميداﾟمج ا. 

 تغذي ماحظهﾟظام ةومتابع ،لطفااأ رياض مرحلة وباأخص ةاカ غذاءﾟامل اﾞمتﾟتغذي أخصائية مع اﾟةا. 

 مدرس مع شهري اجتماع عملﾟمحاضرين/يناﾟاقشة اカمﾟ ةﾟحاﾟصحية اﾟلطاب اﾟ اءأカدراس ثﾟةا. 

 عيادة غرفة تجهيزﾟشأة اカمﾟتعليمية باﾟوتشمل ا: 
 راسي من عدد ابه استقبال غرفةﾞﾟفحص وميزان اﾟ طولﾟوزن اﾟوا . 

 تمريض غرفةﾟي سرير بها ا  ومカظار اﾟضغط، وجهاز ،ةاﾟحرار  صيカية اأول اﾝرف في عليه يوجد وتر゚و
 اادوات صيカية عليه توجد اﾝثاヱي اﾝرفو ،واﾟحカجرة اﾟفم ﾟفحص ةاﾟخشبي صابعواأ ،ومصباح ذن،ﾟأ

 وشاش واﾟجروح ﾟلحروق ومراهم ﾟتطهيربا ةاﾟخاص اﾟمحاﾟيل عضوب واﾟغيار، ﾟلجروح ةاﾟخاص ةاﾟمعقم
فائف ،وقطن  .ﾞبير وأ بسيط ﾞان سواء اﾟجرح ﾟربط ゚و

 لراح سريرﾟشديد عياءواإ غماءاإ حاات فى ةﾟحفظ خزائن عدةو  اﾟ ملفاتﾟطبي وراقواأ اﾟأدواتوا ةا 
 .ةاﾟعياد فى ةاﾟخاص
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  في اﾝتعامل مع حاات اأمراض اﾝمعديةفي اﾝتعامل مع حاات اأمراض اﾝمعديةمعاهد اأزهرية معاهد اأزهرية / اﾝ/ اﾝجراءات وزارة اﾝتربية واﾝتعليم جراءات وزارة اﾝتربية واﾝتعليم إإ

 تشﾜيل فريق اﾝتحﾜم واﾝسيطرة على مستوى اﾝمヱشآت اﾝتعليمية:
  :أة اﾝتعليميةمن داخل اﾝمヱش .≓

 .رئيسًا ﾟلفريق اﾟتعليمية اﾟمカشأةمدير/カاظر  -
 .إداري/ أخصائي اجتماعى(معيد/محاضر/مカسق اإتصال )مدرس/مدرسة/ -

 .ة/ممرضةزائرة صحي -

 .اﾟتعليمية اﾟمカشأةطبيب  -

 ة اﾝتعليمية:اﾝمヱشأمن خارج  .≫

 .طبيب اﾟوحدة اﾟصحية/طبيب مﾞتب اﾟصحة -

 .ممرضة -

 .مراقب صحي -

 :اﾝمヱشآت اﾝتعليميةمهام فريق اﾝتحﾜم واﾝسيطرة على مستوى 

ي ﾟلفريق  - ه وتوزيع اﾟمهام على ﾞل فرد ﾟتحديد اﾟمهام اﾟمカوطة بقبل بداية اﾟعام اﾟدراسى يتم عقد اجتماع أ゚و
 من أعمال. من اﾟفريق، ثم يتم عقد اجتماعات دورية ﾟتقييم اأداء وما يستجد

 مهام مدير اﾝمヱشآت اﾝتعليمية:
  سقカشتعيين مカمﾟتعليمية أةاﾟون  اﾞيﾟمطلوبة مسئواﾟافة اإجراءات اﾞ مرض  عن متابعةﾟافحة اﾞمﾟ

 اﾟمعدى.

 عﾟافحة اﾞافة وسائل مﾞ متوفيرﾟا( صابون  -ياة دوىﾟمطهرات  -اﾟا- .)... 
  جيدة داخلﾟتهوية اﾟدراسةمراقبة اﾟتعليميةب قاعات اﾟشآت اカمﾟا. 
 لعزلﾟ تعليمية داخل تخصيص غرفةﾟشآت اカمﾟطبية  اﾟجهة اﾟى اﾟين إ ﾟحين تحويل اﾟطاب اﾟمعز゚و

 اﾟمعカية.
 ج  .راءات مﾞافحة اﾟعدوىتوفير اﾟعماﾟة اﾟازمة ﾟلقيام بأعمال اカﾟظافة اﾟعامة وا 
 طاﾟعمل علي رفع وعي اﾟعاملين  باﾟشبوجميع اカمﾟتعليمية أةاﾟمعديةعن  اﾟوقاية  اأمراض اﾟيفية ا ゙و

 .، ...( اأカشطة اﾟدراسيةواﾟتعامل مع اﾟحاات )تدريب، カدوات،  امカه
  سبカ لطاب.متابعةﾟ يوميةﾟغياب اﾟا 

 جمعيات اأهليﾟمحلي واﾟمجتمع اﾟمساعدة في توفير ااحتياجات تحريك اﾟوعي واﾟة فى رفع ا ة ﾟلمشا゙ر
 .ماسﾞات( –اﾟازمة )مطهرات 

  وقائيةﾟتعليميةباإشراف علي جميع اإجراءات اﾟشآت اカمﾟا. 
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 صحيةﾟتعليمية واإدارة اﾟسيق مع اإدارة اカتﾟا. 
 تحقيﾟ تعاونﾟلتفهم واﾟ تهيئة اأسرﾟ( اءカعمل اجتماع دوري مع مجلس اأم ケهذﾟ ق تطبيق أمثل

 .ااجراءات(
 مهام اﾝمヱسق:

  لﾞسق بカليف مﾞشآيتم تカممرضة تعليميةة مﾟصحية أو اﾟزائرة اﾟيتعاون مع ا. 

  مرور علىﾟدراسةاﾟمشتبه فيها قاعات اﾟحاات اﾟوترصد ا. 
 ك متابعة حااتﾟد من اأسباب وذﾞتأﾟغياب واﾟك اﾟذﾟ معدﾟموذج اカﾟعلى ا.  
 طاب  إخطار اإدارة( غيابﾟسبة اカ تعليمية ببيان يومى عنﾟا– )معلمين. 
 كﾟذﾟ مخصصةﾟغرفة اﾟثر بعد ع゚زها في اﾞة أو أﾟفي حا ケة ااشتباﾟطبيب في حاﾟاستدعاء ا. 
  صحي من خالﾟتثقيف اﾟتوعية واﾟدراسيةاﾟشطة اカلمدرسين اأﾟ دواتカ محاضرينوعقدﾟياء  /ا وأ゚و

 .اأمور واﾟطاب

  عدوى داخل على اإشرافﾟافحة اﾞشآمカمﾟتعليمية ةاﾟظيف اأسطح  اカغسل اأيدي، تطهير وت(
 .واأرضيات(

 )... ،مطهراتﾟصابون، اﾟا ،ケمياﾟعامة )اﾟظافة اカلﾟ ازمةﾟمستلزمات اﾟمتابعة توفير ا. 
 مهام اﾝممرضة:

 مرض بين طاﾟش بترصد اカمﾟتعليمية أةاﾟعاملين بها اﾟوا. 

  اءカطاب أثﾟدراسة.مراقبة اﾟية وفى قاعات اカروتيﾟتجمعات اﾟا 
  مرور علىﾟدراسةاﾟد من يوميًا  قاعات اﾞتأﾟمعدية ظهور عدم واﾟعلى أى من أعراض اأمراض ا

  .باﾞﾟشف اﾟظاهري باﾟطا
  صحية بأعراضﾟتوعية اﾟمعديةاﾟدراسيةمع ااهتمام  اأمراض اﾟشطة اカصحية فى اأﾟرسائل اﾟبدمج ا 

يفية اﾟوقاية م  مカشأة اﾟتعليمية.باﾟتعاون مع مカسق اﾟ اضمر ن اأ゙و
  عدوى داخلﾟافحة اﾞتعليميةاإشراف على إجراءات مﾟشآت اカمﾟسق  اカتعاون مع مﾟتعليمية.باﾟشأة اカمﾟا 

 .حث على غسيل اأيديﾟصابون واﾟوا ケمياﾟمتابعة توافر ا 

 مﾟسق اカمع م( غياب أسباب مرضيةﾟخاص باﾟموذج اカﾟشأةاستيفاء اカ تعليميةﾟا). 
  كﾟذﾟ مخصصةﾟعزل اﾟى غرفة اﾟمشتبه فيها إﾟحاات اﾟتعليميةبتحويل اﾟشآت اカمﾟا. 
 .مشتبه بهاﾟحاات اﾟشف على اﾞلﾟ طبيبﾟاستدعاء ا 
  مديرﾟ شإعطاء بيان يوميカمﾟتعليمية أةاﾟغياب  اﾟسبة اカ شأةعنカمﾟمشتبه فيها باﾟحاات اﾟوأسبابها وا. 
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 : عن اﾝمرضضرين توعية اﾝمدرسين/اﾝمحا
ﾟمحاضريجب أن يعرف اﾟرس مدرس/اﾟتي تحتوي على اآتياﾟصحية اﾟائل ا: 

  تعرف علىﾟمعديةاﾟعدوى اأمراض اﾟتقال اカيفية ا   .من حيث اﾟعامل اﾟمسبب واأعراض ゙و

  سلوﾟعدوى.اﾟتقال اカع اカذي يمﾟصحي اﾟك ا 

  تى يجبﾟيفيةإاإجراءات ا  .اﾟحصول على اﾟخدمة اﾟصحية تباعها عカد اﾞتشاف اﾟحاات ゙و

 ﾟعدوي باﾟافحة اﾞتعليمية.إجراءات مﾟشأة اカم 

  مريضﾟلتعامل مع اﾟ متبعةﾟب( اإجراءات اﾟطاﾟعدوى )اﾟتقال اカع اカزل مثل مカلمﾟ عودةﾟعاج بعد اﾟوا
 .باﾟمカزل واカﾟظافة اﾟعامة

 –カشرات توعية  –)اﾟتدريب  محاضريندرسين/ اﾟويتم ذﾟك عن طريق تカفيذ برカامج ﾟلتوعية واﾟتثقيف اﾟصحي ﾟلم
  .カدوات(

 :اﾝمヱسق اﾝمسئول باﾝمヱشأة اﾝتعليمية ヱموذج تقييم يومي ﾝمهام
لة ﾟه. -  هو カموذج يهدف إﾟى مساعدة اﾟمカسق اﾟمسئول على تカفيذ اﾟمهام اﾟم゙و
 يتم استخدام اカﾟموذج بشﾞل يومي. -

- カموذج بعد استيفاء ما به من بياカﾟتوقيع على اﾟيتم اケمدرسة اعتمادﾟات ويتم عرضه على مدير ا. 

 يمﾞن من خال اカﾟموذج استخاص اهم カقاط اﾟضعف واﾟسلبيات اﾟتي يجب اﾟعمل على تافيها. -
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 ヱموذج اﾝتقييم اﾝيومي ﾝلمهام
 اﾝمهام اﾝيومية اﾝمطلوبة م

تم 
ヮفيذヱت 

ﾝم يتم 
ヮفيذヱت 

 ماحظات

    د اﾟمرض(ة )ترصياﾟدراس باﾟفصولاﾟطلبة ومカاظرة ماحظة  1

1 
متابعففففة カسففففب اﾟغيففففاب ﾟمففففن غففففاب اﾞثففففر مففففن يففففومين متواصففففلين 

 ﾟاستفسار عن أسباب اﾟغياب
   

    أمراض اﾟمعديةاﾟمصابة بامراقبة اﾟمخاﾟطين ﾟلحاات  2

0 ケمياﾟقطاع اカد من عدم اﾞتأﾟا    

1 
カﾟظافففففة اﾟعامففففة )اﾟميففففاケ، اﾟخاصففففة بامتابعففففة تففففوفير اﾟمسففففتلزمات 

 اﾟصابون(
   

6 
 مراعفففاة ﾞثاففففة أعفففداد اﾟطفففاب باﾟفصفففل اﾟدراسفففي وحسفففن اﾟتهويفففة

 واカﾟظافة اﾟعامة
   

    اﾟتأﾞد من カظافة مﾞان إعداد وتوزيع اﾟوجبة اﾟمدرسية 7

8 
اﾟتأﾞففد مففن カظافففة فカففاء اﾟمدرسففة واﾟطرقففات وحففول جففدار اﾟمدرسففة 

 من اﾟخارج
   

9 
カسففبة  إخطففار مففدير اﾟمدرسففة واإدارة اﾟتعليميففة ببيففان يففومى عففن

 معلمين( –اﾟغياب )طاب 
   

14 
اإبفففاغ عففففن اﾟحففففاات اﾟمﾞتشفففففة اﾟففففي مديريففففة اﾟشففففئون اﾟصففففحية 

 ومカطقة اﾟتأمين اﾟصحي واادارة اﾟصحية.
   

 أسماء اﾟطلبة اﾟمصابة 11

 اﾝفصل:       م:                           ااس

 اﾝفصل:                             ااسم:     

 اﾝفصل:                              اسم:    ا

 ماحظات أخرى 11

.......................................................... 
.......................................................... 

.......................................................... 

  1410/   /    تحريرا فى
 ااسم:
اعتماد مدير اﾝمدرسة         :  اﾝتوقيع
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  اﾝشروط اﾝصحية اﾝواجب توافرها فى اﾝمヱشآت اﾝتعليميةاﾝشروط اﾝصحية اﾝواجب توافرها فى اﾝمヱشآت اﾝتعليمية

 مقومات اﾝبيئة اﾝصحية يتطلب :

 : اﾝتهوية

 ﾟتهوية جيدة عن طريق فتحات اﾟون اﾞوافذ اتقل عن يجب أن تカﾟمساحة ا ( وافذカ0/9  ) حجفرةﾟمساحة ا
 و تカقسم إﾟى カوعين

 . مرواحﾟشفاطات واﾟوافذ وغير طبيعية عن طريق اカﾟطبيعية عن ا 
  لعلفففم وتطبفففقﾟ  حفففوائطﾟك، وتعلفففق علفففى اﾟفففذﾟ فففى وتوجفففد سياسفففاتカمبﾟتفففدخين ففففي جميفففع أرجفففاء اﾟفففع اカيم

 اﾟسياسات من اﾟقائمين على اإدارة.

 : اإضاءة

  ونﾞلمبات ويﾟوافذ وغير طبيعى عن طريق اإضاءة باカﾟوعين طبيعى عن طريق فتحات اカ ىﾟقسم إカت
 عدد اﾟلمبات ﾞافى ﾟمساحة اﾟحجرة .

 مصدر مياヮ آمن :

  ات تغذىカمدرسة خزاﾟان باﾞ ن يﾞون عن طريق شبﾞة مياケ حﾞومية خاضعة ﾟإشراف اﾟصحى وا 
سيلها وتطهيرها دوريًا تحت اإشراف اﾟصحى عن طريق إدارة حカفيات اﾟمدرسة وتﾞون مستوفية ويتم غ

اﾟمدرسة ومﾞتب اﾟصحة اﾟواقع فى カطاقه اﾟمدرسة وعلى اﾟمدرسة توفير أدوات اﾟغسيل واﾟتطهير طبقًا 
 ﾟإشتراطات اﾟصحية .

  مدرسةﾟشرب باﾟا ケمياﾟ مصدر غير آمنﾞ حبشيةﾟطلمبات اﾟعدم إستخدام ا. 

 ﾟات اカعيﾟصحة  دورية منمتابعة أخذ اﾟتب اﾞمﾟ تابعﾟصحى اﾟمراقب اﾟمدرسة  من قبل اﾟبا ケمياﾟة اﾞشب
 اﾟواقع فى カطاقه اﾟمدرسة .

 دورات اﾝمياヮ يجب أن تﾜون :

 . لطلبةﾟ دوراتﾟافى من اﾞ عدد 

 . باتﾟطاﾟطلبة عن اﾟا ケمياﾟفصل دورات ا 

 . ケمياﾟظيف اカمطهرات فى تﾟإستخدام ا 
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 وسيلة صرف صحى آمヱة :

 ة مجفففارى يﾞتوصفففيل علفففى شفففبﾟفففة باカمدرسفففة بطريقفففة صفففحية آمﾟصفففحى باﾟصفففرف اﾟفففتخلص مفففن اﾟجفففب ا
بصفففة دوريففة  اعموميففة فففى حاﾟففة إسففتخدام خزاカففات يجففب أن تﾞففون مصففمتة باﾟسففعة اﾞﾟافيففة ويففتم ﾞسففحه

 ﾞون مصدر تلوث باﾟمدرسة .تقبل اإمتاء واﾟطفح حتى ا 

 اﾝمخلفات اﾝصلبة :

 اديق مカففب يجفب تجمعيهفا فففى صفカتجﾟ فة يوميفًاカهفا بطريقففة آمカفتخلص مﾟلسفوائل ويففتم اﾟ ففذةカصفمتة غيففر م
 اﾟتحلل اﾟذاتى بها وتﾞون مصدر من مصادر اﾟتلوث باﾟمدرسة.

  غيفرﾟحفرق اﾟاتجفة مفن اカﾟصفحة اﾟضفارة باﾟغفازات اﾟتصفاعد اﾟ بفاカمدرسفة تجﾟقمامة فى حوش اﾟعدم حرق ا
 تام واﾟمﾞشوف.

 :ﾝلمدرسة اﾝخارجية اﾝبيئة

 ون أن يجبﾞبيئة تﾟمحيطفة اﾟمدرسفة اﾟظيففة باカ اديق أيفة بهفا يوجفد ا وカجمفع صفﾟ قمامفةﾟمفات أو اﾞترا 
 .ﾟلقمامة

 قمامة حرق يحظرﾟمدرسة بجوار اﾟا. 

 ون أن يجبﾞبيئفة تﾟمحيطفة اﾟمدرسفة اﾟيفه باﾟطففح أي مفن خا ケميفاﾟ صفرفﾟصفحي اﾟفب اカتجﾟ اختاطهفا 
ケشرب بمياﾟا. 

 مدرسفف إدارة تقففوم أن يجففبﾟففم وحففدات بإخطففار ةاﾞحﾟمحلففي اﾟلقيففام اﾟ ففةﾟبيئففة فففي توجففد ملوثففات أيففه بإزاﾟا 
 .باﾟمدرسة اﾟمحيطة

 مدرسفة إدارة تقفوم أن يجبﾟفة إدارة بإخطفار اカمتوطﾟلقيفام اﾟ مفواد رش بأعمفالﾟمطهفرة اﾟفة ففي اﾟوجفود حا 
 .وحشرات قوارض أية

 مدرسففة إدارة مففن ااهتمففام يجففبﾟبيئففة تشففجير و بففزرع اﾟخار  اﾟلمدرسففة جيففةاﾟ مدرسففة داخففل وﾟففة فففي اﾟحا 
 .بذﾟك تسمح مساحات توافر

 باعة ترك عدمﾟجائلين اﾟمدرسة خارج اﾟا. 

 .ى خاٍل من أي مخلفات أو قمامةカمبﾟسطح ا 
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 :اﾝمعامل واﾝمختبرات
  صياカة دورية ﾟلمعامل واﾟمختبرات. -

 باﾟطرق اﾟصحيحة. ﾟفائض مカهااﾟتأﾞد من صاحية اﾟمواد اﾞﾟيميائية اﾟموجودة واﾟتخلص من ا -

 اﾟمعدة ﾟها وتカظيمها. حفظ اﾟمواد اﾞﾟيميائية في اﾟخزائن -

 اﾟحريق واﾟتأﾞد من أカها جاهزة ﾟاستخدام اﾟفوري. وجود اﾟعدد اﾞﾟافي من طفايات -

 اﾟجيدة باﾟمعمل، مع اﾟتأﾞد من وجود مراوح شفط في حاﾟة سليمة. اﾟمحافظة على اﾟتهوية -

قبل اﾟطاب  ياطات اﾟازمة واﾟضرورية في اﾟتعامل مع اﾟمواد اﾞﾟيميائية منمراجعة ااحت -
  واﾟمدرسين/ اﾟمحاضرين.

 صاحية وسامة أدوات اﾟمعمل. -

 اأثاث واﾝعهد:

آمن إيداع اﾟعهد مع اﾟتخلص من اأثاث اﾟتاﾟف بشﾞل فوري، وعدم وضع اأثاث في  اﾟتأﾞيد على وجود مﾞان
 . وعلى سطح مبカى اﾟمدرسةاﾟمدرسة واﾟممرات  فカاء

 اﾝصياヱة:

:ヮمياﾝة دورات اヱابير صياカة )صカابيب  وتشمل صياカأ ،ケمياﾟابيب اカوضوء، أﾟن اﾞغسيل، أماﾟأحواض ا ،ケمياﾟا
مستوى  اﾟهواء، اﾟصرف اﾟصحي، تسربات اﾟمياケ، اأبواب واﾟجدران، اإضاءة، ورفع اﾟصرف، مراوح شفط

 اカﾟظافة(.

اﾟوصات اﾞﾟهربائية وماحظة مصدر اﾟمياケ اﾟوارد إﾟيها مع  اﾟتأﾞد من سامة اヮ:صياヱة برادات/ثاجات اﾝمي
 اﾟتأﾞيد على تحليلها مع بداية ﾞل فصل دراسى.

زاﾟة اﾟملصقات وسامة اأرضيات سامته من حاﾝة اﾝمبヱى:  اカﾟاحية اإカشائية، ترميم اﾟجدران وتجديد طائها وا 

  وسامة اأبواب واカﾟوافذ.

وحات اﾜﾝهرباء: اﾟتحﾞم واﾟتأﾞد من سامة اﾟوصات اﾞﾟهربائية، اﾟمفاتيح واﾟمصابيح بقاعات  صياカة غرف ゚و
فايتها. اﾟدراسة من  حيث سامة اإカارة ゙و
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 عيادة اﾝمヱشأة اﾝتعليمية:
 .صحيةﾟممارسات اﾟمشجعة على اﾟتعليمية واﾟبوسترات اﾟاستخدام  ا 
 تﾟ اسبةカجفيف اأيدي.مجهزة بحوض وصابون سائل ووسيلة م 
 .وافذ بصورة دوريةカﾟتهوية، ويتم فتح اﾟون جيدة اﾞاسبة وتカوافذ مカعيادة مزودة بﾟا 
 طوارئﾟعيادة مجهزة بتليفون وأرقام اﾟرسي متحرك، أجهزة حرارة ،مجهزة بسرير وأغطية ووسائد ، اﾞ

 وضغط، قياس سﾞر، قياس カظر، قياس اﾟوزن.
 カطاب وبياﾟب.يتم ااحتفاظ بأدوية اﾟل طاﾞ ةﾟفصلة حسب حاカاتها بصورة م 
 .ية  وجود اأدوية اﾟازمة في خزاカة مغلقة، وعلبة إسعافات أ゚و
 .دراسيﾟيوم اﾟمرض خال اﾟجروح أو اﾟحوادث أو اﾟيتم حصر جميع ا 

 إجراءات اﾝسامة:

 حريق وتوزيعهاﾟطفايات اﾟ مستمرﾟتجديد اﾟوصول إ اﾟن يسهل اﾞى في أماカمبﾟتدرب على مرافق اﾟيها واﾟ
ى اﾟمカشأة اﾟتعليمية.  على استخدامها من قبل مسئ゚و

 تعليميةﾟشأة اカمﾟلطوارئ باﾟ د من وجود مخارجﾞتأﾟطاب. اﾟتي يستخدمها اﾟمغلقة اﾟن اﾞوباأما 
 .مﾞتحﾟتمديدات ومفاتيح اﾟهربائية واﾞﾟوصات اﾟمراجعة ا 

  فيذ تجاカسامة وتﾟطاب على وسائل اأمن واﾟرب اإخاء.تدريب ا 

 فى حاﾝة وجود مبヱى سヱﾜى تابع ﾝلمヱشآت اﾝتعليمية يجب توافر ااشتراطات اآتية:
 .ل فردﾞﾟ اسبةカمﾟدسية اカهﾟلمعايير اﾟ حجرات مطابقةﾟة جيدة، ومساحة اﾟظيف وبحاカ ىカمبﾟا 
  .قوارضﾟحشرات واﾟى خاٍل من اカمبﾟا 
 اسبة ومطابقカى مカمبﾟمحيطة باﾟمساحات اأرضية اﾟظيفة.اカلمواصفات وﾟ ة 
 .لسامةﾟ ظيفة وسليمة ومزودة بحواجزカ ىカمبﾟم اﾟسا 

 . ظيفカتﾟاأرضيات ذات أسطح سهلة ا 

 .ها  غرف اﾞﾟهرباء واأماﾞن اﾟخطرة مغلقة وا يسمح ﾟلطاب بدخ゚و

 .طوارئﾟحريق واﾟة اﾟجميع في حاﾟدى اﾟ قاط تجمع محددة ومعروفةカ وجود 
  ى خاٍل منカمبﾟأي مخلفات.سطح ا 

 

 
 



  Ministry of Health and Population                                                                وزارة الصحة والسكان        
   Central Directorate for Preventive  Affairs                                                             اادارة المركزية للشئون الوق ائية     

         Communicable Disease Control Department                                         امة لمكافحة اامراض المعديةاادارة الع  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
- ∝≒ - 

 دورات اﾝمياヮ اﾝخاصة باﾝمباヱى اﾝملحقة ﾝلمヱشآت اﾝتعليمية:
 .طابﾟعدد اﾟ افية  اﾟمبカى مزود بدورات مياケ مカاسبة موزعة في اﾟمبカى ゙و

 . ケدورات مزودة بصابون ومياﾟجميع ا 

 .اسبةカمﾟتتميز بإضاءتها ا ケمياﾟدورات ا 

 .ظام صرف صحي وسليمカ يوجد 

 :واﾝبيئي اﾝصحي اﾝتثقيف

 : مثل اﾟسليمة اﾟصحية باﾟعادات باﾟمدرسة اﾟتاميذ بتثقيف اﾟعカاية
 يدين غسلﾟل بعد و قبل مستمر بصفة اﾞحاجة قضاء بعد و اآﾟماء اﾟصابون و باﾟا. 

 ايةカعﾟمظهر اﾟعام باﾟظافة و اカﾟشخصية اﾟا 

 خاصة اأدوات استخدام عدمﾟغير اﾟشخصية أدوات استخدام و با 

 باعة من اأطعمة اءشر  عدمﾟجائلين اﾟا. 

 أخرى وأヱشطة إجراءات

 .قوارضﾟحشرات واﾟون خاٍل من اﾞتعليمية يجب أن يﾟشأة اカمﾟى اカمب 
  د، أثاث علىカعاب، مجسمات، مساﾟدراسي من )أدوات، أﾟصف اﾟظيف جميع ما يستخدم في اカيتم ت

 شﾞل أﾟعاب .... ( بصورة دورية. 

 ﾟعمليات اﾟ شأة ااحتفاظ بملفカمﾟفاتر واإضاءة في اﾟييف واﾞتﾟدورية أجهزة اﾟظيف اカتﾟة واカصيا
 اﾟتعليمية.

  .غبار يوميًاﾟدراسة وأدواتها من اﾟظيف قاعات اカيتم ت 



  Ministry of Health and Population                                                                وزارة الصحة والسكان        
   Central Directorate for Preventive  Affairs                                                             اادارة المركزية للشئون الوق ائية     

         Communicable Disease Control Department                                         امة لمكافحة اامراض المعديةاادارة الع  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
- ∝≪ - 

 ااشتراطات اﾝصحية اﾝواجب توافرها فى مخازن اأغذية اﾝموجودة باﾝمヱشآت اﾝتعليمية:
 أن يﾞون اﾟمخزن مخصص فقط ﾟحفظ اأغذية. .≓

 تتカاسب مساحة اﾟمخزن مع ﾞمية اﾟمواد اﾟغذائية اﾟمخزカة به. .≫

يففففب مففففراوح شفففففط  .≪ يﾞففففون جيففففد اﾟتهويففففة ﾟمカففففع ارتفففففاع درجففففة اﾟحففففرارة داخلففففه ويففففتم ذﾟففففك إمففففا عففففن طريففففق ت゙ر
 أو اﾟتهوية اﾟطبيعية عن طريق اカﾟوافذ.

طفففففاケ بسفففففلك جيفففففد اإضفففففاءة إمفففففا عفففففن طريفففففق اإضفففففاءة اﾟطبيعيفففففة بوجفففففود عفففففدد مカاسفففففب مفففففن اカﾟواففففففذ اﾟمغ .√
 شبﾞى ضيق اカﾟسيج )سلك بقاوة( أو توفر اضاءة صカاعية ﾞافية.

 تغطية ﾟمبات اإضاءة بأغطية خاصة ﾟمカع تلوث اﾟمادة اﾟغذائية فى حاﾟة ﾞسر اﾟلمبات. .∼

يففففففب سففففففتائر هوائيففففففة أو شففففففرائح  .∝ بففففففاب اﾟمخففففففزن ابففففففد أن يﾞففففففون بففففففاب مروحففففففى )ذاتففففففى اﾟغلففففففق( أو يففففففتم ت゙ر
 ات واأتربه.باستيك ﾟمカع دخول اﾟحشر 

 يﾞون من اﾟطوب واأسمカت اﾟمسلح. .∵

 متر. 2،31ا يقل اارتفاع بين مستوى اأرضية واﾟسقف عن  .∫

 تدهن اﾟجدران واﾟسقف بدهان زيتى فاتح اﾟلون. .∬

 اﾟجدران واأسقف خاﾟية من اﾟتشققات ﾟمカع دخول أو إيواء اﾟحشرات. .1≓

 اﾟخشن عاﾟى اﾟمقاومة ﾟاحتﾞاك. اأرضيات تﾞون من اﾟباط أو اﾟسيراميك .≓≓

اカﾟوافففففففذ تﾞففففففون مففففففن اأﾟموカيففففففوم واﾟزجففففففاج أو مففففففن أى معففففففدن آخففففففر غيففففففر قابففففففل ﾟلصففففففدأ علففففففى أن تففففففزود  .≫≓
 بسلك شبﾞى ضيق اカﾟسيج ﾟمカع دخول اﾟحشرات واﾟقوارض ويسهل تカظيفها.

يب سلك شبﾞى ضيق اカﾟسيج عليها. .≪≓  فى حاﾟة وجود مراوح شفط ابد من ت゙ر

ﾟمخففففففزن بعففففففدد ﾞففففففافى مففففففن اﾟقففففففوائم اﾟباسففففففتيﾞية أو اﾟمعدカيففففففة )اﾟمففففففدهون بطففففففاء مカاسففففففب ﾟمカففففففع يففففففزود ا .√≓
تﾞفففففففون اﾟصفففففففدأ( ﾟوضفففففففع اﾟمفففففففواد اﾟغذائيفففففففة عليهفففففففا، علفففففففى أن يﾞفففففففون اﾟفففففففرف اﾟسففففففففلى مرتفعفففففففًا عفففففففن سفففففففطح 

 سم.31 -05سم وتﾞون بعيدة عن اﾟجدران بمقدار 31اأرض بمقدار 

محﾞمففففففة اﾟغلففففففق ويفففففففتح ذاتيففففففًا باﾟقففففففدم )ﾟمカففففففع تلففففففوث تففففففوفير وعففففففاء أو أﾞثففففففر )حسففففففب مسففففففاحة اﾟمخففففففزن(  .∼≓
اأيفففففدى( ﾟلفففففتخلص مفففففن اﾟمخلففففففات علفففففى أن تﾞفففففون تلفففففك اأوعيفففففة مفففففن مفففففواد غيفففففر مカففففففذة، وعلفففففى أن يفففففتم 

 اﾟتخلص من اカﾟفايات يوميًا.

م أمففففففا فففففففى حاﾟففففففة  ْ 25درجففففففة اﾟحففففففرارة: فففففففى حاﾟففففففة اأغذيففففففة اﾟجافففففففة )بسففففففﾞويت( تﾞففففففون درجففففففة اﾟحففففففرارة  .∝≓
اﾟفففففى تبريفففففد فابفففففد مفففففن تففففوفير ثاجفففففة أو أﾞثفففففر حسفففففب اﾞﾟميفففففة اﾟمخزカفففففة وا تتعفففففدى  اأغذيففففة اﾟتفففففى تحتفففففاج

 م ) يجب إتباع تعليمات اﾟتخزين اﾟمدوカة على اﾟعبوة (. ْ 5درجة اﾟحرارة 
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عカففففففد رص اأغذيففففففة يراعففففففى اتبففففففاع اﾟتعليمففففففات اﾟموجفففففففودケ علففففففى اﾞﾟففففففراتين أو اﾟباﾟيتففففففات بحيففففففث ا يفففففففتم  .∵≓
 أﾞثر من اﾟمسموح به. رص عدد من اﾞﾟراتين أو اﾟباﾟيتات

 تﾞون جميع اﾟوصات اﾞﾟهربائية داخل اﾟحائط وغير مﾞشوفة. .∫≓

 يراعى اﾟحفاظ على اカﾟظافة اﾟمستمرة ﾟلمخزن. .∬≓

 محظورات يمヱع تواجدها داخل مخازن اأغذية:
 مواسير أو ﾞيعان صرف صحى. .≓

 غرف اﾟتفتيش )باﾟوعات اﾟمجارى(. .≫

 دورات مياة أو مباول. .≪

 ورات مياة تفتح مباشرة على اﾟمخزن.د .√

 صカابير اﾟمياة. .∼

 معدات صياカة أو ﾞراﾞيب أو مخلفات. .∝

 مابس وأحذية اﾟعاملين. .∵

 أدوات اカﾟظافة )مقشات، مساحة ...(. .∫

 مواد اﾟتカظيف واﾟتطهير )صابون،ﾞلور،فカيك ...( واﾟمبيدات اﾟحشرية. .∬

 ...(. اﾟمواد اﾟقابلة ﾟاشتعال )جاز،سوار، .1≓

 حشرات طائرة أو زاحفة أو قوارض أومخلفاتها. .≓≓

 ﾞسور بباط اأرضيات )ﾟمカع تراﾞم اﾟمياة(. .≫≓

 شقوق أو حفر باﾟجدران أو اﾟسقف )مأوى ﾟلحشرات(. .≪≓

 カشع أو تسريب مياケ فى اﾟجدران أو اﾟسقف. .√≓

 اأﾞل أو اﾟشرب أو اﾟتدخين أو اカﾟوم داخل اﾟمخزن. .∼≓

 اﾟتمخط داخل اﾟمخزن.اﾟبصق أو  .∝≓

 وجود أساك ﾞهربائية مﾞشوفة. .∵≓

 ااشتراطات اﾝخاصة باﾝعاملين فى تخزين وتوزيع اأغذية:
 اﾟحصول على شهادة صحية تفيد خلوケ من اأمراض اﾟمعدية اﾟتى تカتقل عن طريق اﾟغذاء. .≓

د اﾟخفروج مفن دورة اﾟميفاة وبعفد غسل اﾟيفدين بطريقفة سفليمة عカفد بدايفة اﾟعمفل وبعفد اﾟتعامفل مفع اأغذيفة وبعف .≫
اأﾞففل وبعففد ﾟمففس أى جففزء مففن أجففزاء اﾟجسففم مثففل اﾟشففعر أو اﾟفففم أو اأカففف وبعففد اﾟعطففس واﾟففتمخط وبعففد 

 اﾟتعامل مع اﾟمخلفات واカﾟفايات.



  Ministry of Health and Population                                                                وزارة الصحة والسكان        
   Central Directorate for Preventive  Affairs                                                             اادارة المركزية للشئون الوق ائية     

         Communicable Disease Control Department                                         امة لمكافحة اامراض المعديةاادارة الع  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
- ∝√ - 

يجب توفير دورة مياﾟ ケلعاملين بها حوض ﾟغسيل اأيدى مزود باﾟصابون أو اﾟمطهفرات ومカاشفف  ملحوظة:
 تخدام.ورقية أحادية ااس

 ارتداء زى موحد カظيف وقت اﾟعمل ويجب حفظه فى دواﾟيب مغلقة داخل غرفة خاصة ﾟتغيير اﾟمابس. .≪

 اﾟعカاية بتقليم وカظافة اأظافر. .√

 عدم ﾟبس اﾟحلى أو اﾟمجوهرات أو ساعات اﾟيد أو استعمال طاء اأظافر أثカاء اﾟتعامل مع اأغذية. .∼

 اأغذية: متى يستبعد اﾝعامل عن اﾝتعامل مع
 :حاات اآتيةﾟى من اカان يعاﾞ تعامل مع اأغذية إذاﾟعمال عن اﾟيتم استبعاد ا 

 إسهال. 

 قئ. 

 اﾟيرقان )اﾟصفراء(. 

 اﾟتهاب باﾟجلد أو تقرحات أو بثور أو خراريج. 

 カ゚زة بردية. 

 اﾟسعال. 

 ارتفاع بدرجة اﾟحرارة. 

 احتقان اﾟزور. 

 ﾟف (.إفرازات من ) اأذن ، اカعين ، اأ 

 .لعملﾟ طبيب بعودتهﾟتوصية من اﾟمصاب إا بعد اﾟعامل اﾟسماح بعودة اﾟوا يتم ا 

 -قواعد يجب اتباعها عヱد استام اأغذية: 
 يجب اﾟتأﾞد من حمل اﾟشخص ) اأشخاص ( اﾟذى يقوم بتسليم اأغذية ﾟشهادة صحية سارية. .≓

فففة، محﾞمففة اﾟغلففق، وا يوجففد ميففاة أو سففوائل مカسففﾞبة علففى يجففب اﾟتأﾞففد مففن أن وسففيلة カقففل اأغذيففة カظي .≫
 أرضية اﾟسيارة.

 م. ْ 5يجب اﾟتأﾞد من أن درجة حرارة وسيلة اカﾟقل فى حاﾟة اأغذية اﾟمبردة اتتعدى  .≪

 يجب اﾟتأﾞد من عدم وجود مواد غير غذائية مخزカة بجوار اﾟمواد اﾟغذائية فى وسيلة اカﾟقل. .√

ود أغذيففة مثففل اﾟلحففوم، اأسففماك، اﾟففدواجن أو اﾟبففيض مخزカففة بجففوار اأغذيففة يجففب اﾟتأﾞففد مففن عففدم وجفف .∼
 اﾟمخصصة ﾟلطاب فى اﾟمカشآت اﾟتعليمية.

 يجب اﾟتأﾞد من تاريخ اإカتاج واﾟصاحية ﾟلمواد اﾟغذائية. .∝

 يجب اﾟتأﾞد فى حاﾟة اأﾟبان واﾟعصائر من عدم وجود علب مカتفخة أو مカبعجة أو بها تسريب. .∵
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ﾟتأﾞفففد مفففن سفففامة ﾞفففراتين اأغذيفففة وعفففدم وجفففود أى آثفففار ﾟلقفففوارض أو اﾟحشفففرات أو وجفففود آثفففار يجفففب ا .∫
 ﾟسوائل على اﾞﾟراتين.

 يجب اﾟتأﾞد من عدم اカبعاث أى روائح ﾞريهة أو زカاخة من ﾞراتين أو علب اأغذية. .∬

و ﾟلفطريففات( يجفب اﾟتأﾞفد مففن عفدم وجفود أﾟففوان غريبفة )مثففل اﾟلفون اأخضفر اﾟففذى يفدل علفى وجففود カمف .1≓
 على ﾞراتين أو علب اأغذية.

يجففب اﾟتأﾞففد مففن أن اأغذيففة اﾟمخصصففة ﾟلطففاب مغلفففة تغليفففًا جيففدًا وا يوجففد أى عبففوات مفتوحففة أو  .≓≓
 غير مغلفة.

فففى حاﾟففة اﾟشففك فففى وجففود تغيففر فففى خففواص اﾟوجبففة اﾟمخصصففة ﾟلطففاب ) اカتفففاخ فففى علففب اأﾟبففان،  .≫≓
م توزيففع اﾟوجبففة ويسففتدعى علففى اﾟفففور مفففتش اأغذيففة اﾟمخففتص اتخففاذ روائففح ﾞريهففة، تففزカخ ... ( ا يففت

 اﾟازم.

 قواعد يجب إتباعها عヱد تخزين اأغذية اﾝمخصصة ﾝلطاب فى اﾝمヱشآت اﾝتعليمية:

سففم عففن 31وضففع اﾟمففواد اﾟغذائيففة علففى قواعففد باسففتيﾞية أو معدカيففة )مففن معففدن غيففر قابففل ﾟلصففدأ( بارتفففاع  .≓
 سم.31-05بمسافة  اأرض وتبعد عن اﾟحائط

رص اﾟمفففواد اﾟغذائيفففة بطريقفففة مカتظمفففة بفففدون تﾞفففديس )يجفففب اتبفففاع اﾟتعليمفففات اﾟموجفففودة علفففى اﾞﾟفففراتين أو  .≫
 اﾟباﾟيتات من حيث أقصى عدد ﾟلرصة(.

 اتباع قاعدة ما قرب اカتهاء صاحيته أوًا يصرف أوًا. .≪

بفة اﾟجاففة، باカﾟسفبة ﾟلوجبفات اﾟتفى تحففظ مبفردة ا م ﾟلوج ْ 25توفير درجة اﾟحرارة اﾟمカاسفبة ﾟتخفزين اأغذيفة ) .√
 ات اﾟتخزين اﾟمدوカة على اﾟعبوات.م( ويجب إتباع تعليم ْ 5تتعدى درجة اﾟحرارة 


